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MG DADES GENERALS 
 
MG 1 Identificació i objecte del projecte. 
 

Projecte: 
Objecte de l’encàrrec: 

Memòria del projecte executiu. 
Projecte bàsic i executiu per a l’adequació de la Masia dels Bellots 

Emplaçament: C/ de la Terra, 3-5, 08227 
Municipi: Terrassa (Barcelona) 
Referència cadastral: 0500031DG2000A0001ZU  i  0500032DG2000A0001UU       
  

 
MG 2 Agents del projecte. 
  

Promotor: 
 
 
 
Representant: 

Nom: Ajuntament de Terrassa 
CIF: P0827900B 
Adreça: Raval de Montserrat, 14, 08221, Terrassa (Barcelona) 
 
Nom: Mercè Peralvo i Ferrer 
Cap del Servei de Patrimoni i Manteniment 
 

Arquitecta municipal: Nom: Sara Rebolleda Mir 
Adreça: Raval de Montserrat, 14, 08221 de Terrassa (Barcelona) 
Telèfon: 93 739 70 00 

 
Arquitecta tècnica municipal: Nom: Mercè Peralvo i Ferrer 

Adreça: Raval de Montserrat, 14, 08221 de Terrassa (Barcelona) 
Telèfon: 93 739 70 00 

 
 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials. 
 
Els documents complementaris i projectes parcials, amb l’especificació del seu tècnic redactor, s’adjunten a 
l’apartat Vd’aquesta memòria. 
 

Estudi de seguretat i salut: Redactat per les mateixes tècniques projectistes. 
Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Redactat per les mateixes tècniques projectistes. 

Control de qualitat: Redactat per les mateixes tècniques projectistes. 
 
 
 
 
 
 
Terrassa, 17 març de 2020 
 
 
 
Sara Rebolleda Mir      Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta municipal     Arquitecta tècnic municipal 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida. 
La ubicació del projecte és una parcel·la situada al C/ de la Terra, 3-5, del municipi de Terrassa. Aquesta 
parcel·la és de forma irregular i té una superfície de 38.388m2. Es troba al costat del Polígon Industrial els 
Bellots i està molt a prop de la riera de les Arenes. El municipi de Terrassa té una tipologia climàtica D2, i una 
alçada topogràfica mitja de 277msnm. 
L’espai conté tres edificacions i una zona exterior de gran magnitud. L’edifici de la masia era fins fa pocs anys 
un restaurant que actualment està en desús. L’edifici alberg el fan servir diverses entitats i té uns lavabos en 
planta baixa. L’edifici serveis consta d’un recinte amb lavabos que fan sevir les entitats durant les activitats 
que es realitzen a les zones exteriors, on trobem zones de barbacoes i safareigs, que els usuaris utilitzen 
quan fan menjars a l’aire lliure. 
L’edifici de la Masia és l’únic sobre el que s’intervé en aquest projecte. Aquesta data del segle XVI i té una 
planta rectangular amb una zona annexada posteriorment que en total conformen una superfície aproximada 
de 1.400m2. Disposa d’un cos principal de planta baixa i dues plantes pis, i un annex de planta baixa.  
Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguin els paràmetres urbanístics descrits a les Normes 
Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). L’edificació forma part del Sòl Urbanitzable 
amb la Clau. E.10.1 Sistema d’equipaments comunitaris. La Masia dels Bellots està protegida per Patrimoni 
de l’Ajuntament de Terrassa.  Es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic 
i municipal que li és d’aplicació. 
 
MD 1.1 Reportatge fotogràfic. Fotografies de l’estat actual de l’immoble. 
 

 
Façana principal (sud) 

 
Façana est 
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Façana nord (1/2) 

 
 

 
Façana nord (2/2) 

 
 

 
Façana oest 
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Zona barra 1                                                                          Menjador 3 

 
 
 

           
Magatzem 2                                                                      Sala planta segona 
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MD 2 Descripció del Projecte. 
 
MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits. 
L'objecte de la intervenció és adequar i reformar la masia. El promotor de l’actuació és l’Ajuntament de 
Terrassa. 
La masia s’adequarà per garantir tots els paràmetres contemplats en les normatives d’àmbit estatat, 
autonòmic i local en temes d’accessibilitats, així com tots els paràmetres derivats de la intervenció exterior 
des de l’edifici, etc. 
 
MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres 
normatives si s’escau. 
Planejament:  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
Zonificació:  Sòl Urbanitzable amb Clau E.10.1 
 
Els paràmetres urbanístics a acomplir segons la normativa són els següents: 
Classificació 
 Codi Ajuntament  SUble  Sòl urbanitzable 
 Codi MUC   SUD  Sòl urbanitzable delimitat 
Qualificació 
 Codi Ajuntament  DI Desenvolupament d’activitat econòmica 
 Codi MUC   D2 Urbanitzable, Desenvolupament d’activitat econòmica 
 
L’actuació no afecta cap paràmetre de la qualificació urbanística, ja que tan sols es duu a terme una 
intervenció de millora a la masia. 
 
MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. 
Comentada la configuració general de la parcel·la i la intervenció en aquesta a l’apartat MD 2.1 “Descripció 
general del projecte i dels espais exteriors adscrits”, a continuació es fa una descripció més detallada de la 
intervenció: 
 
L’obra té com a objectiu la reforma de la Masia dels Bellots, la qual está formada per l’edifici original com a tal 
i una zona annexa que es va realizar anys enrere per ampliar la superficie del restaurant que hi havia. 
Actualment, doncs, la masia està distribuïda de la següent manera: la planta baixa està destinada a zona de 
restaurant, la planta primera està destinada a sales de reunions i la planta segona està destinada a 
magatzem. Tanmateix, la masia es troba en desús. 
Amb la reforma es vol adaptar la masia per tal de dotar-la d’ús administratiu, tot i que també es mantindrà 
una zona de restaurant. Una de les intervencions, doncs, consisteix a separar la zona de restauració (que 
s’ubica únicament en una part de la planta baixa) amb la zona d’ús administratiu, les quals disposaran 
d’accessos totalment independents. 
L’edifici es troba actualment en desús i les seves instal·lacions obsoletes, de manera que també es proposa 
la seva substitució total per tal d’adequar-lo al nou ús de Centre de serveis de proximitat als polígons 
d’activitat econòmica (CSP-PAE). 
Paral·lelament, es procedirà a la millora de l’accessibilitat de l’edifici i de fet, s’enderrocarà l’escala existent 
per fer-ne una de nova. Aquesta nova escala serà protegida i amb una amplada de 1m. L’ascensor que hi ha 
actualment es substituirà per un d’adaptat que permeti a qualsevol persona moure’s lliurement i sense 
limitacions per l’edifici. També s’instal·laran banys adaptats a cada una de les plantes. 
Es troba en un estat de conservació correcte, tot i que s’intervindrà sobre l’estructura per fer una nova escala 
i s’enderrocarà part de la coberta de la zona annexa de planta baixa. 
 
 
MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes. 
Relació de superfícies útils i construïdes de l’estat actual comparades amb la relació de superfícies útils i 
construïdes de la proposta objecte d’aquesta memòria. 
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Relació superfícies útils i construïdes

Sup. útil (m2) Sup. construïda (m2) Sup. útil (m2) Sup. construïda (m2)

Sala 1 283,50 Bar-barra 59,40
Sala 2 39,20 Restaurant 59,80
Sala 3 41,50 Reunions 16,10
Sala 4 22,10 WCs Bar-Restaurant 24,90
Sala 5 75,80 Pas 9,10
Sala 6 88,40 Instal·lacions Bar-Rest. 2,90
Sala 7 31,90 Vestuari 1 5,70
Sala 8 4,80 Vestuari 2 5,80
Recepció 1 42,80 Magatzem cuina 9,10

Cuina 38,40
Servei d'acollida i infor. 31,60
WCs adaptats 9,80
Instal·lacions 5,30
Vestíbul ascensor 25,10
Escala 13,00
Ascensor 2,60
Sala de reunions assoc. 22,20
Conferències i present. 74,50
Formació i meeting 88,20
Serveis 4,30

TOTALS P.Baixa 630,00 747,80 TOTALS P.Baixa 507,80 623,00

Sala reunions 1 24,40 Vestíbul 1 12,90
Sala reunions 2 18,80 Vestíbul 2 26,50
Sala reunions 3 36,50 Arxiu 4,20
Sala reunions 4 36,20 WCs adaptats 9,80
Sala reunions 5 20,40 Instal·lacions 5,30
Sala reunions 6 17,80 Oficina tècnica 18,40
Sala reunions 7 24,20 Sala reunions interna 19,50
Recepció 2 18,20 Economia circular 13,40
Vestíbul 1 2,30 Consolidació empresarial 12,40
Vestíbul 2 21,80 Sala dinamització i netw. 22,00
Escala 4,80 Sala reunions 19,20
Lavabo 1 6,60 Sala de formació 22,00
Lavabo 2 2,90 Direcció i promoció econ. 19,40
Passadís 1 4,90 Gestoria i corredoria ass. 7,50
Passadís 2 8,80 Serveis bancaris 7,20
Sense activitat 1 25,60 Office 25,60
Sense activitat 2 11,70 Escala 13,00

Passadís 20,90

TOTALS P.Primera 285,90 373,40 TOTALS P.Primera 279,20 373,40

Sala 197,60 Vestíbul 1 14,00
Vestíbul 2 19,00
Arxiu 1 37,90
Arxiu 2 74,00
Magatzem 1 12,30
Magatzem 2 11,60
Instal·lacions 5,70
WC adaptat 4,90
Neteja i serveis 4,80

TOTALS P.Segona 197,60 270,80 TOTALS P.Segona 184,20 270,80

TOTALS Projecte 1113,50 1392,00 TOTALS Projecte 971,20 1267,20

Planta segona Planta segona

Planta Baixa

PROPOSTAESTAT ACTUAL

Planta baixa

Planta primera Planta primera
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MD 3 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les característiques de l’edifici. 
El projecte d’adequació de la Masia dels Bellots dona resposta a les exigències de les normatives vigents 
d’aplicació i les exigències bàsiques del CTE, en relació als requisits bàsics de la LOE. 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de 
les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:  
 
- Funcionalitat     Ús 
    Accessibilitat 
- Seguretat        Estructural 
    en cas d’Incendi 
    d’Utilització 
- Habitabilitat     Salubritat 

 Protecció contra el soroll 
Estalvi d’energia 

   Altres aspectes per un ús satisfactori 
 
MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici. 
 

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús. 
Es dona compliment a les normatives específiques que fan referència a les condicions funcionals relatives als 
diferents usos de l’edifici per tal de garantir els requisits bàsics d’utilització segons els “Criteris de planificació, 
programació, disseny i construcció” dels Centres de serveis de proximitat als polígons d’activitat econòmica, 
redactat per la Diputació de Barcelona. 
  

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat. 
La Masia disposa d’ascensor i un itinerari accessible des de l’exterior fins a l’interior d’aquesta. Tanmateix 
l’ascensor no és adaptat i, per tant, es substituirà per un de nou que ho sigui. També s’enderrocarà l’escala 
actual i s’executarà una nova escala. Es disposaran noves cambres higièniques adaptades a cada planta de 
manera que la després de la intervenció, la masia incorpori les condicions d’accessibilitat establertes per el 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de 
manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 
Així doncs: 

- S’incorporen cambres higièniques accessibles. 
- L’accessibilitat horitzontal a totes les plantes està resolta mitjançant un itinerari accesible. 
- L’accessibilitat vertical entre totes les plantes es resol mitjançant un itinerari accessible. 

 
Respecte la nova escala, té la següent configuració: estesa, 30cm, frontal, 17,6cm, amplada tram 1m i replà 
intermedi d’1,20m. Incorporarà dos passamans, un estarà a una altura compresa entre 90 i 110 cm, i l’altre a 
una altura compresa entre 65 i 75 cm. La separació entre els elements verticals de la barana no excedirà de 
10 cm. 
 
 

S’adjunta als annexos la fitxa justificativa del compliment del Codi d’accessibilitat de Catalunya i el CTE DB 
SUA. 
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MD 3.2 Seguretat estructural. 

Veure annex específic per la justificació completa de les condicions de seguretat de l’estructura CTE DB 
SE. 

 
MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi. 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI 
del CTE.  
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
Seguretat en cas d’incendi, DB SI. 

 
Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 

S’adjunten les fitxes justificatives del compliment del DB SI. A continuació es relacionen els aspectes 
més importants de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici, ordenats per exigències bàsiques SI. 

 
Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici  

Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no li es d’aplicació l’exigència SI 5 
Intervenció de bombers segons la secció SI 5 del DB SI.  

 
Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 

L’edifici de la masia conforma un sector d’inendi i amb usos previstos de l’edifici, els elements 
separadors han de tenir una resistència al foc EI 60, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 7 m 
(<15 m) 
Els elements separadors de l’escala protegida han de tenir una resistència al foc EI 120, les portes seran 
EI2 60-C5 i les tapes EI 60. 
Els passos d’instal·lacions respectaran la compartimentació de sectors d’incendi. Les instal·lacions que 
passen per les canalitzacions de l’escala i dels conductes situats al costat de l’ascensor i dels locals 
humits seran no propagadores del foc.  
Els materials de revestiment tindran la següent classe de reacció al foc : 

o C-s2,d0 en parets i sostres. 
o EFL, en terres. 

Els locals de risc especial baix (com els magatzems, la cuina, la sala de calderes, la sala de màquines, 
el local de comptadors d’electricitat o la sala de màquines de l’ascensor) tindran elements estructurals 
amb resistència R90, les parets i sostres tindran una resistència EI90, les portes d’entrada seran EI2 45-
C5, i els revestiments seran B-s1,d0 (en parets i sostres) i BFL-s1 (en terres). 

 
Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 

No s’intervé a l’exterior de l’edifici. 
 

Condicions de resistència al foc de l’estructura 
La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim R60 a tota la zona d’ús, ja que l’alçada 
d’evacuació de l’edifici és de 7m (<15m). 
Les escales protegides tindran una resistència al foc de l’estructura de, com a mínim, R30. 
Les cobertes lleugeres tindran una resistència al foc de l’estructura de, com a mínim, R30. 

 
Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

Les plantes tenen una sortida en planta a través d’una escala protegida d’1,0m d’amplada ja que l’alçada 
d’evacuació no supera els 14m i el recorregut des de l’extrem més allunyat de cada planta fins a 
l’arrancada de l’escala en planta no supera els 25m. S’instal·larà enllumenat d’emergència. 
La zona de restaurant disposa de tres sortides a l’exterior en planta baixa (una de les quals és l’accés 
del servei i no es considera com a recorregut d’evacuació) i la zona d’ús administratiu disposa de dues 
sortides en planta baixa i una en planta primera. L’amplada de les portes es dimensiona de manera que 
permetin l’evacuació dels ocupants a través dels diferents recorreguts d’evacuació. 
 
Càlcul de l’ocupació: 
A efectes de càlcul d’ocupació s’ha considerat: 

- Els magatzems tenen una ocupació de 40m2/persona. 
- Els banys tenen una ocupació de 3m2/persona 
- Els vestuaris tenen una ocupació de 2m2/persona 
- Les zones d’oficina tenen una ocupació de 10m2/persona 
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- Les aules tenen una ocupació de 1,5m2/persona 
- Els locals diferents a aules tenen una ocupació de 5m2/persona 
- Els vestíbuls generals i les zones d’ús públic tenen una ocupació de 2m2/persona 
- Les zones destinades a espectadors assentats amb seients definits al projecte 

tenen una ocupació de 1 persona per seient 
- Les zones de servei de restaurants tenen una ocupació de 10m2/persona 
- Les zones de públic assentat a restaurants tenen una ocupació de 1,5m2/persona 
- Les zones d’ocupació ocasional tenen una densitat d’ocupació nul·la. 

Per tant: 
Planta segona: 
  Arxius i magatzems: 

- Nivell d’ocupació: 1 pers/40,00 m2 
- Ocupació parcial: 5 persones 

Planta primera: 
  Tallers 

- Nivell d’ocupació: 1 pers/5,00 m2 
- Ocupació parcial: 9 persones 

    
Aules: 

- Nivell d’ocupació: 1 pers/1,50 m2 
- Ocupació parcial: 51 persones 

 
Zona oficines: 

- Nivell d’ocupació: 1 pers/10,00 m2 
- Ocupació parcial: 16 persones 

Planta baixa: 
  Aules 

- Nivell d’ocupació: 1 pers/1,50 m2 
- Ocupació parcial: 74 persones 

    
Públic assentat: 

- Nivell d’ocupació: 1 pers/seient 
- Ocupació parcial: 149 persones 

 
Zones públic restaurant: 

- Nivell d’ocupació: 1 pers/1,50 m2 
- Ocupació parcial: 91 persones 

 
Zones servei restaurant: 

- Nivell d’ocupació: 1 pers/10,00 m2 
- Ocupació parcial: 4 persones 

 
Vestuaris: 

- Nivell d’ocupació: 1 pers/2,00 m2 
- Ocupació parcial: 2 persones 

 
Ocupació total:    5+76+320=  401 persones 

 
Instal·lacions de protecció contra incendi 

Es col·locaran extintors d’eficàcia 21A/113B a cada planta i a cada 15m de recorregut. També se’n 
col·locaran a cada zona de risc especial. 
Al tenir una superfície construïda superior a 1000m2, caldrà disposar també d’un sistema d’alarma. 
Les instal·lacions es defineixen a l’apartat corresponent del sistema Instal·lacions i serveis.  
 

S’adjunta als annexos la fitxa justificativa del compliment del CTE DB SI. 
Veure annex específic per la justificació completa de les condicions de seguretat en cas d’incendi CTE 

DB SI. 
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MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat. 
Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici compleixen les exigències bàsiques del 
CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys 
als usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, independent i segura a les 
persones amb discapacitat. 
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als 
quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que 
s’adjunten com a annexes de la memòria. 
 

DB SUA 1: Seguretat en front caigudes. 
A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la disposició de 
barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada segons el desnivell que s’està protegint. 
Es considera la configuració de les escales. Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors tots ells 
són practicables o  fàcilment desmuntables. 
 

DB SUA 2: Seguretat en front al risc d’impacte o atrapament. 
A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir impactes 
i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls, els quals garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és 
d’aplicació. També es considera, la protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments 
automàtics. 
 

DB SUA 3: Seguretat en front al risc d’immobilització.  
Els diferents espais de l’edifici de serveis que tenen portes amb sistemes de bloqueig interior, tenen sistema 
de desbloqueig des de l’exterior. 
La força d’obertura de les portes de sortida serà de 140N, com a màxim, excepte en les situades en itineraris 
accessibles, en les que s’aplicarà l’establert a la definició dels mateixos a l’annex A Terminologia (com a 
màxim 25N, en general, 65N quan siguin resistents al foc). 
 

DB SUA 4: Seguretat en front al risc causat per una il·luminació inadequada. 
Es fixen els nivells mínims d’il·luminació que demana la norma SUA 4, on seran 100lux en les zones interiors 
de l’edifici de serveis. El factor d’uniformitat mitja serà del 40% com a mínim. 
Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació. 
 

DB SUA 5: Seguretat en front al risc causat per situacions d’alta ocupació. 
Aquest punt no es d’apliació al projecte d’aquesta memòria. 
 

DB SUA 6: Seguretat en front al risc d’ofegament. 
Aquest punt no es d’apliació al projecte d’aquesta memòria. 
 

DB SUA 7: Seguretat en front al risc causat per vehicles en moviment. 
Aquest punt no es d’apliació al projecte d’aquesta memòria. 
 

DB SUA 8: Seguretat en front al risc causat per la acció d’un llamp. 
Es disposarà d’instal·lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar-ne i calculat el nivell 
d’eficiència de la instal·lació, la instal·lació és obligatòria.  
 

S’adjunta als annexos la fitxa de justificació del càlcul segons s’especifica al CTE DB SUA. 
 

DB SUA 9: Accesibilitat. 
Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD 3.1.2 
d’aquesta Memòria. (Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat). 
 
MD 3.5 Salubritat. 
L’actuació sobre l’edifici dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció 
contra la humitat, disposant d’espais per a la recollida adequada dels residus, garantint la qualitat de l’aire 
interior i de l’entorn exterior i adaptant les xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües. 
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A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici. 
 

HS 1: Protecció en front la humitat. 
L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. 
Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents paràmetres 
de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 
Pel que fa al disseny de les façanes: 

- grau d’exposició al vent: zona eòlica C 
- zona pluviomètrica III 
- l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m, en un entorn poc ventós 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 3. 
El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de compliment del DB HE 1. 
 

HS 2: Recollida i evacuació de residus. 
Com que el municipi no té ordenança municipal de residus, es garanteixen els paràmetres que determina el 
DB HS 2, així com les especificacions del Decret 21/2006 de criteris ambiental i d’Ecoeficiència en els 
edificis.  
El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer i per tant es preveu  un 
local com a espai de reserva per a la recollida de les 5 fraccions de residus de l’edifici. 
 

HS 3: Qualitat de l’aire interior. 
La instal·lació de clima i ventilació dóna compliment al DB HS 3 de Qualitat de l’aire interior en tots els àmbits 
on és d’aplicació per al projecte d’aquesta memòria. 
 

HS 4: Subministrament d’aigua. 
La instal·lació de lampisteria dóna compliment al DB HS 4 de Subministrament d’aigua en tots els àmbits on 
és d’aplicació per al projecte d’aquesta memòria. 
 

HS 5: Evacuació d’aigües. 
L’adequació de la xarxa de sanejament dóna compliment al DB HS 5 d’Evacuació d’aigües. 
 

HS 6: Protecció davant l’exposició al radó. 
No es modifica ni s’altera el nivell de protecció inicial davant el radó. 
 

S’adjunta als annexos la fitxa justificativa del compliment del CTE DB HS. 

 

MD 3.6 Protecció contra el soroll. 
No és d’aplicació en aquest projecte ja que es tracta d’una reforma d’un edifici existent. 
 
MD 3.7 Estalvi d’energia. 
Zona climàtica: D2 
Classe d’higrometria dels espais: 3 
 

MD 3.7.1 Limitació del consum energètic. 
No és d’aplicació. 
 

MD 3.7.2 Limitació de la demanda energètica. 
L’edifici es rehabilitarà donant acompliment a les exigències bàsiques HE-1 del CTE: Limitació de la demanda 
energètica, que puguin aplicar-se a l’edifici degut les limitacions condicionatns de la seva protecció 
patrimonial. 
Tot i així, els valors de demanda energètica de calefacció i refrigeració de l’edifici calculats són inferiors als 
límits establerts per la norma, acomplint també l’absència de condensacions insterticials. 
Les transmitàncies màximes dels tancaments i les transmitàncies i permeabilitat a l’aire màximes de les 
obertures es justifiquen en la Memòria Constructiva. 
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MD 3.7.3 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. 
L’edifici disposarà d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels 
seus ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els edificis, RITE, i queda justificat en el projecte d’instal·lacions. 
 

MD 3.7.4 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació. 
Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i alhora 
eficaços energèticament disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la 
zona, així com un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, en les zones que 
reuneixin unes determinades condicions. 
 
El DB HE 3 a l’apartat 2.2 estableix que es disposi de sistemes de regulació i control. El control de la 
il·luminació artificial representa un estalvi d’energia que s’obtindrà mitjançant: 

- Aprofitament de la llum natural 
- No utilització de l’enllumenat sense la presència de persones al local. 
- Ús de sistemes que permeten a l’usuari regular la il·luminació 
- Ús de sistemes centralitzats de gestió 

 
El DB HE, a l’apartat 5 estableix que “per garantir en el transcurs del temps el manteniment dels paràmetres 
luminotècnics adequats i l’eficiència energètica de la instal·lació, s’elaborarà en el projecte un pla de 
manteniment de les instal·lacions d’il·luminació”. 
 
El manteniment representa un estalvi d’energia que s’obtindrà mitjançant: 

- Neteja de lluminàries i de la zona il·luminada 
- Reposició de llums amb la freqüència de reemplaçament. 
- Ocupació dels sistemes de regulació i control descrits. 

 
Les solucions que es proposen per a l’estalvi d’energia en la instal·lació d’il·luminació són les següents: 

1. Aprofitar la llum natural, obtenint la integració de totes les superfícies possibles que permeten 
l’esmentat aprofitament en l’arquitectura de l’edifici. D’aquesta manera, la llum natural proporciona als 
usuaris de la instal·lació un ambient que s’adapta a les seves expectatives facilitant el 
desenvolupament de les seves activitats diàries. L’aportació de llum natural s’ha realitzat mitjançant 
portes, finestres i façanes. 

2. Establir un sistema de control de la il·luminació artificial. Els objectius han estat estalvi d’energia, 
economia de cost i confort visual. Complint-se els 3 i en funció del sistema de control seleccionat es 
poden arribar a obtenir estalvis d’energia de fins el 60%. Els sistemes disponibles són: 

a. Interruptors manuals: Com indica el Codi Tècnic de l’Edificació tota instal·lació ha de disposar 
d’interruptors que permetin a l’usuari realitzar les maniobres d’encesa i apagada de les 
diferents lluminàries; i axí, s’ha dissenyat la instal·lació elèctrica. 

b. Control per sistema tot-res: Dels sistemes més simples, els de detecció de presència actuen 
sobre les lluminàries d’una zona determinada responent al moviment de la calor corporal; 
poden ser infrarojos, acústics (ultrasons, microones) o hibríds. Al final s’ha considerat el seu 
ús en les dependències d’ús ocasional. Un altre sistema és el programador horari, que 
permet establir el programa diari, setmanal, mensual, etc., activant l’enllumenat a les hores 
establertes. 

3. Per a l’estalvi d’energia, s’ha disposat un manteniment que permetrà: 
- Conservar el nivell d’il·luminació requerit a l’interior. 
- No incrementar el consum energètic del disseny 

 
Això s’aconsegueix mitjançant: 
- Neteja i repintat de les superfícies interiors. Les superfícies que constitueixen els sostres, parets, 

finestres o component de les estances, com el mobiliari, seran conservats per mantenir les seves 
característiques de reflexió. Quan sigui necessari, a causa del nivell de pols o brutícia, es 
procedirà a la neteja de les superfícies pintades o enrejolades. En les pintures plàstiques 
s’efectuarà amb esponges o draps humitejats amb aigua sabonosa, en les pintures al silicat 
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passant lleugerament un raspall de niló amb abundant aigua clara, i en les pintures al tremp es 
netejarà únicament la pols mitjançant draps secs. 

- Neteja de lluminàries. La pèrdua més important del nivell d'il·luminació està causada per 
l'embrutiment de la lluminària en el seu conjunt (làmpada + sistema òptic). Serà fonamental la 
neteja dels seus components òptics com reflectors o difusors; aquests últims, si són de plàstic i 
es troben deteriorats, es substituiran. Es procedirà a la seva neteja general, com a mínim, 2 
vegades a l'any; el que no exclou la necessitat d'eliminar la pols superficial un cop al mes. 
Realitzada la neteja observarem el guany obtingut. 

- Substitució de làmpades. Cal tenir present que el flux de les làmpades disminueix amb el temps 
d'utilització i que un llum pot seguir funcionant després de la vida útil marcada pel fabricant però 
el seu rendiment lumen / watt pot situar-se per sota del que aconsellable i tindrem una instal·lació 
consumint més energia de la recomanada. Un bon pla de manteniment significa tenir en 
explotació una instal·lació que produeixi un estalvi d'energia, i per a això serà necessari substituir 
els llums al final de la vida útil indicada pel fabricant. I caldrà tenir en compte que cada tipus de 
llum (i en alguns casos segons potència) té una vida útil diferent. 

 
MD 3.7.5 Contribució solar mínima d’ACS. 

La justificació d’aquest punt queda recollida a la memòria d’instal·lacions. 
 

MD 3.7.6 Genereació mínima d’energia elèctrica. 
No és d’aplicació. 
 

S’adjunta als annexos la fitxa justificativa del compliment del CTE DB HE. 
 
 
MD 3.8 Altres requisits de l’edifici. 

Ecoeficiència 
El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya 
relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus. 
 
Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria Constructiva corresponent al 
sistema al qual es refereix (envolvent, instal·lacions, etc.) i, en alguns casos, també en els Plànols i/o els 
Amidaments. També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestió dels residus de construcció que es 
generaran durant l’obra.  
 
A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 punts mínims 
establerts pel Decret, fent un total de 28 PUNTS. Al final d’aquest capítol s’ha incorporat una fitxa resum, 
justificativa del seu compliment.  
  
S’adjunta fitxa resum de justificació del compliment del Decret 21/2006 “Adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis”.   
 

Sostenibilitat 
Aigües pluvials: 
Es disposarà d’un sistema de conducció de les aigües pluvials de les cobertes a un dipòsit soterrat, amb 
sobreeixidor, per l’emmagatzematge i posterior aprofitament de les aigües pel reg de les zones enjardinades 
del pati i entorn de la Masia. 
 
Contribució fotovoltaica: 
En zona d’aparcament del CSP-PAE està previst un centre de recàrrega de vehicles elèctrics, amb captadors 
solars fotovoltaics.   
Tot i no ser una exigència aplicable al projecte, es preveu l’aprofitament del sobrant de l’energia elèctrica 
produïda per aquest sistema per al subministrament de la Masia.   
 
Telegestió: 
Es proposa un sistema de tele-gestió de les instal·lacions, amb el objectiu de reduir el cost dels 
subministraments i garantir la correcta gestió energètica. S’introduiran sensors de presència, humitat, 
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temperatura, CO2, fotomètrics, etc. que permetran una gestió flexible i eficient per a l'adaptació de l'edifici als 
usos previstos. 

- Exemple 1: Implementació d'un sistema de control que permeti automatitzar els sistemes 
d'obertura i tancament de finestres i persianes per adaptar-se a les condicions climàtiques de 
l'exterior, amb un major aprofitament de la llum natural i optimització del consum energètic. 

- Exemple 2: Implementació d’un sistema programat, amb un horari o via detecció, mitjançant 
sensors de les condicions climàtiques (com la incidència dels raigs de sol a l'estiu), tancant les 
persianes per evitar l'escalfament de l'estada i, per tant, permetre l'estalvi de aire condicionat. En 
el cas contrari, a l'hivern s'elevaran. 

 
Climatització: 
Es proposa un sistema d’aerotèrmia que integrarà la climatització i ACS, eliminant la caldera de gas, i amb 
eficiències 4 vegades més altes que les calderes convencionals. 
 
Enllumenat: 
Pel que fa a la il·luminació, es proposaran lluminàries tipus LED amb sistema de regulació electrònic, amb 
sensor de presència i lluminositat de control automàtic que eviti el seu funcionament quan la il·luminació 
natural sigui suficient, detectors de presència i interruptors temporitzats en zones d'ús esporàdic o transitori. 
 
Ventilació: 
Es dissenyarà un sistema de renovació d'aire que anirà regulat pel sistema de control (regulació via presencia 
d’ocupants)  amb una recuperació d'aire / humitat d'alta eficiència permetent-se mantenir la qualitat de l'aire 
interior, reduint el consum energètic de forma considerable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrassa, 17 març de 2020 
 
 
 
Sara Rebolleda Mir      Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta municipal     Arquitecta tècnic municipal 
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny. 
Es preveu l’enderroc de la coberta i fusteries del volum de planta baixa, afegit com a restaurant, i la neteja de 
tot l’espai, per recuperar-lo com a pati interior.    
En l’interior de l’edifici de la Masia es preveu l’enderroc de l’escala existent, que serà substituïda per una 
nova escala adequada a la normativa vigent.   
S’enderrocaran les divisòries existents, així com l’equipament sanitari, les fusteries i els falsos sostres 
existents.   
Es realitzarà un estudi de l’estructura existent, amb l’execució de cales en parets i sostres, si s’escau.  A 
l’annex estructural es troba tota la documentació específica. 
S’enretiraran totes les instal·lacions existents, de sanejament, subministrament d’aigua, electricitat, 
climatització i enllumenat.   
 
MC 1 Sustentació de l’edifici. 
No s’intervé sobre els elements de sustentació de l’edifici. 
 
MC 2 Sistema estructural. 
Descripció 
L’estructura consta de planta baixa, planta primera i planta segona. 
L’edifici té un sistema estructural composat per murs de càrrega de mamposteria de pedra i forjats 
unidireccionals formats per biguetes i cassetons prefabricats de formigó. Es troba en bon estat aparent de 
conservació. 
Únicament es preveu la intervenció en l’estructura per l’execució de la nova escala. S’enderrocarà un tram de 
forjat, contigu a la caixa de l’ascensor, on es situarà la nova escala de dos trams. Es preveu executar-la amb 
llosa de formigó armat.   
Pel que fa a l’espai ocupat per l’escala existent enderrocada, es preveu cobrir-lo amb el mateix sistema de 
forjat unidireccional de biguetes prefabricades de formigó.   
 
Veure annex específic per la justificació completa de les condicions de seguretat de l’estructura CTE DB SE. 

 
MC 3 Sistemes envolvent i d’acabats exteriors. 
Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE. 
A continuació es relacionen els substistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la compartimentació 
interior, agrupats segons la següent classificació: 
3.1 Terres en contacte amb el terreny. 
3.2 Murs en contacte amb el terreny. 
3.3 Façanes. 
3.4 Coberta. 
3.5 Terres en contacte amb l’exterior. 
3.6 Mitgeres. 
3.7 Compartimentacions interiors verticals. 
3.8 Compartimentacions interiors horitzontals. 
3.9 Elements de protecció. 
 

MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny. 
No s’intervé sobre els terres en contacte amb el terreny. 
 

MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny. 
No hi ha murs en contacte amb el terreny. 
 

MC 3.3 Façanes. 
Es preveu la el revestiment de les façanes nord, est i oest amb acabat arrebossat i pintat, per respectar la 
imatge actual, i la reparació del morter i la pedra vista de la façana sud (façana principal).   
Es conservaran les obertures existents, sense modificar les proporcions, i es substituiran les fusteries per 
unes de millor aïllament tèrmic i acústic, de color i textura adequats.   
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MC 3.4 Mitgeres. 

No hi ha parets mitgeres a l’edifici. 
 

MC 3.5 Cobertes. 
Es repararan les cobertes inclinades existents, mantenint l’acabat de teula ceràmica àrab.  
La nova coberta del volum del bar - restaurant es preveu inclinada, amb una vessant inclinada cap a l’interior 
del pati, i acabada amb teula ceràmica àrab com la resta de l’edificació.   
 
MC 4 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors. 
En general, es preveu l’execució dels nous envans divisoris amb sistema d’entramat autoportant, amb 
aïllament de llana mineral en l’interior, tipus Pladur, amb acabat pintat. En les zones d’aigües (cuina i zones 
de banys) es preveu un acabat alicatat.   
Al despatxos i aules de reunions, també es preveuen tancaments tipus mampara amb divisòries de vidre, 
segons l’espai.   
També es preveu la divisió d’espais amb envans mòbils (corredissos i plegable), en sales de reunions i 
polivalents, per permetre els usos polivalents dels espais.   
Es tindrà en compte l’aïllament acústic de les divisòries entre sales, per garantir el confort dels espais.   
Les fusteries interiors es preveuen de fusta de DM per pintar.   
 

MC 4.1 Compartimentacions interiors verticals. 
Part cega de la compartimentació interior vertical 

 
CC1: Envà de cartró-guix. Gruix total 10cm 
Composició Gruix (cm) 
Placa de cartró-guix laminat amb juntes encintades i enguixades, pintat amb 
pintura plàstica amb acabat llis. 

2 

MW Panell de llana mineral (0,040 W/mK) 6 
Placa de cartró-guix laminat amb juntes encintades i enguixades, pintat amb 
pintura plàstica amb acabat llis. 

2 

 
Obertures de la compartimentació vertical interiors i exteriors (portes) 

 
En general, portes interiors de 80x210cm, de fusta i una fulla batent. Les portes tallafoc també de mides 
80x210cm. 

 
MC 4.2 Compartimentacions interiors horitzontals. 

El forjat s’intervindrà puntualment per ubicar la nova escala. 
A la planta segona s’afegirà una capa de compressió. 
 

MC 4.3 Escales i rampes interiors. 
A l’edifici hi ha una escala des de planta baixa a planta primera i des de planta primera a planta segona. 
Tanmateix, aquesta s’enderrocarà per fer-ne una de nova que serà d’ús general i, a més, serà protegida. 
La nova escala té la següent configuració: estesa, 30cm, frontal, 17,6cm, amplada tram 1m i replà intermedi 
d’1,20m. Incorporarà dos passamans, un estarà a una altura compresa entre 90 i 110 cm, i l’altre a una altura 
compresa entre 65 i 75 cm. La separació entre els elements verticals de la barana no excedirà de 10 cm. 
Està formada per la llosa estructural definida als plànols d’estructures i un graonat ceràmic acabat amb el 
mateix paviment que el terra de la planta baixa. 
 
MC 5 Sistema d’acabats. 
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:    
-  Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments verticals, a excepció de banys i 

cuines. 
- Enrajolats amb rajola de valència en paraments verticals fins al sostre de banys i cuines que 

garanteixen que en els banys les zones de dutxa tindran el seu paviment i les seves parets 
impermeabilitzades fins una alçada de 2,10m. A la cuina l’acabat de la superfície de qualsevol 
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element situat a menys de 30cm dels límits de l’espai d’emmagatzematge immediat de residus és 
impermeable i fàcilment netejable. 

- Cel ras de plaques de guix laminat pintat amb pintura plàstica amb els registres necessaris per 
l’accés a les instal·lacions que contenen. 

- Cel ras acústic a zones comunes, l’escala i els replans format per un material absorbent acústic 
d‘absorció acústica α < 0,57 que garanteix que l’àrea d’absorció acústica equivalent és, al menys 
0,2m2/m3 de recinte. 

-  Paviment tipus parquet flotant amb acabat sintètic, sobre làmina acústica 
- Fusteries de fusta de DM per pintar. 
 
Acabats interiors dels locals de les instal·lacions o serveis, d’acord amb les corresponents normatives: 
- Arrebossat lliscat i pintat a l’interior del local de comptadors d’aigua (DB HS 4) i a l’interior del local 

dels comptadors d’electricitat. 
- Enguixat a bona vista pintat a l’interior dels comptadors de gas (normativa del gas) 
-  Enrajolat paraments verticals i paviment de gres extrussionat al magatzem de residus garantint que 

les seves parets i el seu paviment seran impermeables i fàcilment netejables. (DB HS 2) 
-  Formigó “in situ” vist a l’interior de la caixa de l’ascensor. 
 
MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis. 
El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i 
clavegueram. 
L’edifici estarà equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 

- Ascensor 
- Espai d’emmagatzematge i recollida de residus. 
- Subministrament de serveis d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica, televisió 
terrestre i radiodifusió sonora)  
- Evacuació d’aigües residuals i pluvials 
- Evacuació de productes de combustió de les calderes a gas i extracció de bafs de les cuines 
- Ventilació dels interiors, trasters i local de residus 
- Calefacció i instal·lació d’ACS 
- Energia solar tèrmica per a producció d’ACS 
- Instal·lacions de protecció contra incendi 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de 
normativa d’aplicació.  
A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la transmissió de nivells 
de soroll i vibracions, en compliment del DB HR. 
En planta baixa es situen les connexions de servei d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions, així com la 
centralització de comptadors divisionaris d’aigua, gas i electricitat.  
S’ubicaran les canalitzacions verticals per a les instal·lacions de serveis. 
En les zones comunes, la distribució horitzontal de les instal·lacions es fa per cel-ras.  
 

Veure documentació referent a les instal·lacions en els següents punts de la memòria. 
 

MC 6.1 Instal·lació d’ascensor. 
Hi ha un ascensor a l’edifici, que dona servei a totes les plantes. Té un únic accés i 3 parades amb un 
recorregut de 7 m per sobre la rasant. A cada planta, l’espai d’accés a l’ascensor permet la inscripció d’un 
cercle de diàmetre d’1,50m. Tanmateix, l’ascensor es canviarà per un de nou, així doncs: 
 
Es col·loca un ascensor, que donarà servei a totes les plantes segons el que s’especifica a la Llei 18/2007 del 
Dret de l’habitatge i al Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995)  
Serà de tipus elèctric amb maquinària incorporada en el recinte.  
Les dimensions mínimes de la cabina correspondran a les d’un ascensor accessible: 1,00 d’amplada x 1,25 
de fondària, tindrà capacitat per a 6 persones i 450 kg de càrrega. Les portes de la cabina, així com les del 
recinte seran telescòpiques. 
El recinte de l’ascensor garantirà la resistència mecànica que estableix el Reglament d’ascensors, satisfarà 
l’aïllament acústic mínim que s’indica en el DB HR (≥ 55dB) i l’aïllament tèrmic que s’indica en el DB HE-1 (U 
≥ 1,2 W/m2ºC) i tindrà una resistència al foc segons especificacions del DB SI.  Les portes del recinte tindran 
una resistència al foc E 30 en totes les plantes. 
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La instal·lació complirà els requisits del RD 1314/97 “Reglamento de ascensors” i, en particular, de la norma 
UNE EN 81-1-2001 ”Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte I: 
ascensores eléctricos”. 
Pel que fa a les característiques constructives i a les de l’equip: 
Es preveu un ascensor que funcioni a velocitat d’1 m/s i que tingui una potència elèctrica de 3,5 kW. El 
quadre elèctric i de comandament es troba al replà de la planta tercera i al seu costat es col·locarà un extintor 
de CO2 i eficàcia 21 B. A més es garantirà la il·luminació permanent de 50lux a l’entorn immediat de l’accés a 
l’ascensor. 
L’acabat interior de la cabina serà d’acer inoxidable amb mirall d’1,5m d’alçada i cel ras en gelosia que 
incorporarà la lluminària. 
Les parets del recinte estaran construïdes amb mur de formigó i trasdossat de maó de 7 cm amb absorbent 
acústic interposat. 
Aquesta solució constructiva garanteix la resistència mecànica del Reglament d’ascensor i les seves 
prestacions d’aïllament tèrmic, acústic i els de resistència al foc es determinen a l’apartat MC-5  “Sistema 
envolvent exterior, compartimentació interior i acabats”. 
El projecte de la instal·lació de l’ascensor, l’execució, el registre i la posta en funcionament estarà a càrrec de 
l’empresa instal·ladora autoritzada que haurà d’actuar en coordinació amb el projecte i la construcció de 
l’edifici. 
 

MC 6.2 Recollida, evacuacio i tractament de residus. 
Es preveu un espai d’emmagatzematge de recollida de residus. 
Els requisits tècnics de l’espai de reserva de l’edifici es concreten en: 
La seva incorporació dins de l’envolvent tèrmica de l’edifici, garantint així que la temperatura interior no 
supera els 30ºC. 
L’acabat de les parets és enrajolat amb rajola ceràmica vidrada 20x20 cm i junts impermeables. 
El paviment, en pendent de l’1’5% de gres extrussionat, permet el desguàs de l’espai cap a una bunera 
sifònica antimúrida de Ø 50 mm. La trobada entre el paviment i les parets enrajolades es realitzarà amb 
peces especials arrodonides. 
Les instal·lacions que equipen l’espai, així com les condicions de ventilació es recullen als seus respectius 
apartats. 
 

MC 6.3 Instal·lacio d’aigua. 
 
OBJECTE 
L’objecte d’aquest capítol és el de definir, estudiar i valorar les instal·lacions de fontaneria de l’establiment 
Masia Els Bellots de Terrassa.  
L’edifici disposarà d’aigua potable procedent de la xarxa de subministrament públic de la població. 
La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i d’altres 
reglamentacions, en quant a: 

- Qualitat de l’aigua. 
- Proteccions contra retorns. 
- Condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió). 
- Manteniment. 
- Estalvi d’aigua. 

 
En les següents condicions: 
Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix la qualitat de l’aigua 

subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents 
elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida útil de la instal·lació. 
A l'inici de la instal.lació es conectaràundescalcificador de l'aigua de consum. 

Protecció contra retorns  Es disposen de sistemes antiretorn. 
S’estableix discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament d’aigua i 
les d’evacuació, així com entre les primeres i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació. 

Condicions mínimes  de Cabals Aigua Freda i Calenta 
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subministrament   als 
punts de consum 

instantanis 
mínims: 

q ≥ 0,10l/s →rentamans, bidet, inodor 
q ≥ 0,15l/s →rentavaixelles, aixeta aïllada 
q ≥ 0,20l/s →dutxa, banyera < 1,40m, aigüera, rentadora 
domèstica, safareig i abocador 
q ≥ 0,30l/s→banyera ≥ 1,40m 

Pressió: Pressió mínima:   Aixetes, en general →P ≥ 100kPa 
Pressió màxima: Qualsevol punt de consum→P ≤ 500kPa 

Manteniment Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. Els locals on 
s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tenen les dimensions 
suficients. Es garanteix l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones 
comunes. 

Estalvi d’aigua Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d’estalvi d’aigua. 
 
Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 “Subministrament 
d’aigua”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  les especificacions de la 
Companyia subministradora.  
El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 
 
PRESCRIPCIONS REGLAMENTARIES 

• Codi Tècnic de l’edificació DB HS-4 d’instal·lacions interiors de subministrament d’aigua. 

• Reglament d’instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària (R.D. 1027/2007 del 

20 de Juliol). 

• Decret 21/2006 de 14 de febrer per el que es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoficiencia 

en els edificis. 

• UNE-EN 1057:1996, UNE-EN1254:1999 sobre canonades de coure i les seves posteriors revions 

vigents. 

• UNE-EN 12201:2003, UNE-EN-ISO 15875:2004 sobre canonades de polietilè i polietilè reticulat i les 

seves posteriors revions vigents. 

• Normes i recomanacions de la companyia subministradora. 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 
El subministrament d’aigua donarà servei als banys, abocadors i aigüera de la sala office i també als serveis i 
cuina del restaurant. La mateixa escomesa donarà servei al edifici serveis-vestuaris i al edifici alberg. La 
instal·lació d’aigua sanitària s’iniciarà en l’escomesa a partir de la tanca de la finca del edifici, en el punt 
indicat en els plànols de planta de la instal·lació. La connexió a la xarxa d’aigües municipals es realitzarà amb 
tub de polietilè de baixa densistat de diàmetre 63mm. Aquesta canonada arribarà fins al comptador. 
Del comptador individual s’iniciarà la canonada d’aigua freda interior que anirà enterrada fins a la clau 
general. Aquest tram es realitzarà amb canonada de tub de polietilè de 63mm de diàmetre nominal. 
Actualment existeix un comptador DN15 de 1.5m3/h que dona servei al dipòsit de reg de Parcs i Jardins. En 
principi aquest comptador es mantindrà. 
 
 
GENERALITATS 
 
Escomesa 
L’escomesa serà subterrània i enllaçarà amb la xarxa d’aigua que la companyia subministradora disposa en 
el sector. Serà de canonada de polietilè de baixa densitat de 10 bars de pressió nominal, sense unions en 
interior de rasa. Les unions es realitzaran en armari de comptadors o dins d’arqueta. 
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Clau de registre i clau de pas i filtre 
La clau de registre ( de toma) s’instal·larà en la via publica, junt a l’entrada de l’edifici. Serà una vàlvula de 
papallona o esfèrica (consulta a MINA), segons normes de companyia subministradora. La instal·larà la 
companyia dins d’un pericó. 
La clau de pas (tall general) s’instal·larà dins de la propietat. Serà una vàlvula tipus comporta segons normes 
de la companyia subministradora. 
S’haurà de disposar un filtre tipus Y d’uns 25 a 50 micro metres amb malla d’acer inoxidable i amb auto 
neteja. El filtre serà de la marca Hidro Water model FI-2014-08 FILTRO EASY PLATA 1 1/2" o equivalent. 
Amb les següents característiques: 
- Capçal en bronze orientable 360º. 
- Filtració de cartutx amb rotor de neteja d’acer inoxidable AISI316 
- Auto neteja manual  
- Pressió nominal de treball PN16 
- Temperatura màxima de treball 40ºC 
- Grau de filtració: 50micro metres recobert de plata anti bactèries.  
- Certificat CE, DVGW i compleix amb normativa UNE 13443-1 
- Vas transparent en Trogamid. 
Les pressions nominals de les vàlvules no seran inferiors a PN-16. 
 
Canonada d’alimentació 
Enllaçarà la clau de pas de l’escomesa amb el comptador. S’instal·laran passamurs de tubs de PVC amb 
diàmetre superior en 20 mm a l’exterior dels tubs quan les canonades travessin parets o forjats. 
 
Grup sobre elevador i reguladors de pressió 
No es necessària la instal·lació d’un grup de pressió. 
Es verificarà les pressions de subministrament d’aigua de dia i de nit per determinar si es necessària la 
instal·lació de vàlvula reductora de pressió.  
La vàlvula de reducció de pressió s’ha d’ajustar entre 3 i 4bar. 
 
Comptador 
El comptador s’instal·larà  en armari per tal efecte situat a la tanca del carrer Terra nº3, al costat del 
comptador actual. Estarà situat a una alçada mínima del paviment acabat de 0.5mts i alçada màxima de 
1.2mts. 
S’ajunten dues imatges a nivell d’exemple: 
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S’instal·larà comptador d’aigua potable homologat amb verificació primitiva de ferro fos recobert interior i 
exteriorment amb resina acetàlica, DN30 per a un cabal màxim de 12m3/h i un cabal nominal de 5m3/h. La 
pressió màxima de treball es de 16 bar i la seva instal·lació serà horitzontal. 
S’instal·larà dins d’un armari d’obra amb portella de 75cm d’ampla per 30cm d’alt no subministrada per la CIA 
T-aigua. 
El comptador disposarà de la corresponent claus de pas i serà del tipus homologat pel Serveis d’Indústria de 
la Generalitat, i d’acord amb les normes de la companyia subministradora. El comptador el subministrarà la 
CIA T-aigua. 
Desprès del comptador s’instal·larà una vàlvula antiretorn serà de membrana per evitar els cops d’ariet amb 
la finalitat de protegir la xarxa de distribució contra el retorn d’aigües estranyes. 
 
Producció d’ACS 
Segons el Codi Tècnic de l’Edificació, document bàsic HE2 i HE4, la producció d’ACS es realitzarà amb 
sistema de plaques solars per aigua calenta sanitària amb un sistema de recolzament d’energia 
convencional. Degut a la catalogació del edifici  no es possible la instal·lació de plaques solars a la coberta. 
Per aquest motiu, s’ha de projectar un sistema alternatiu a les plaques solars, i justificar un estalvi de CO2 
equivalent. 
El sistema alternatiu escollit és el de bomba de calor (aerotèrmia). 
 
Dimensionat de demanda tèrmica. 
El consum diari d’ACS de l’edifici de la Masia es determina amb els consum indicats en les taules de consum 
en el Codi Tècnic de l’Edificació, document bàsic HE2 i HE4. 
 

Ús Consum litres/persona Nº de persones o serveis Total litres 

Oficines 2 175 350 

Bar  1 175 175 

Restaurant 8 64 512 

   1.037 litres/dia 

 
LEGIONEL·LOSIS   
S’ha de donar compliment a la normativa anti legionel·la, Decret 352/2004 de 27 de Juliol, per el s’estableixen 
les condicions higienicosanitaries per la prevenció i control de la legionel·losi, RD 865/2003 de 4 de juliol, per 
el que s’estableixen els criteris higienicosanitaries per la prevenció i control de la legionel·losi. 
Els principals aspectes recollits en les normatives nacionals són els següents:  
- Existeixen dos mètodes per lluitar contra la legionel·la: el xoc tèrmic (70ºC) o el xoc químic. 
- S’ha de garantir una temperatura d’acumulació de 60ºC.  
- S’han d’utilitzar vàlvules antiretorn segons norma UNE EN 1717. 
- La canonada d’aigua freda no pot superar els 20ºC de temperatura. Els tubs de distribució d'aigua freda i 
calenta hauran d'estar convenientment aïllats (mai junts). 
- Tots els escalfadors d'aigua d'acumulació han de disposar d’una vàlvula de drenatge situada en un lloc 
accessible i instal·lat a la part més baixa del sistema perquè l'aigua acumulada es pugui drenar de manera 
senzilla. 
- Ús de sistemes de recirculació. El circuit de distribució s’ha de dissenyar de manera que la temperatura de 
l'aigua de retorn no sigui inferior a 50 ° C. El tram sense recirculació no pot superar els 5mts de longitud o 3 
litres de volum de canonada.  
- Controlar que s'assoleix la temperatura desitjada en tots els nivells del circuit 
- Les vàlvules mescladores s'han d'ubicar el més a prop possible del punt d'ús. Les vàlvules mescladores han 
d'incloure vàlvules antiretorn. 
- L'equip ha de ser de fàcil neteja i desinfecció. 
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- En cas que s'utilitzi una única vàlvula mescladora per a diferents dutxes, aquestes hauran de netejar-se 
amb freqüència. 
- Desmuntar i netejar les aixetes, tubs, dutxes i vàlvules mescladores almenys un cop l'any. 
- Compliment de la guia de prevenció UNE100030IN. El capçal difusor i tub de les dutxes han de buidar-se 
quan la dutxa no s’usa.  
- S’haurà de disposar un filtre tipus Y d’uns 25 a 50 micro metres amb malla d’acer inoxidable i amb auto 
neteja. 
Els principals conceptes de manteniment recollits en les normatives nacionals són els següents (annex 3 

RD865/2003):  

- Diàriament es revisarà la temperatura del acumulador, verificant que es troba per sobre dels 60ºC. 

- Setmanalment es purgaran els dipòsits i obriran les aixetes sense ús. 

- Mensualment es revisarà que la temperatura de les aixetes es troba per sobre dels 50ºC. També es 

revisarà que la temperatura de l’aigua freda no supera els 20ºC. 

- Trimestralment es revisaran les instal·lacions i els acumuladors.  

- Anualment es realitzarà una neteja i desinfecció general. S’analitzarà l’aigua per determinar si hi ha la 

bactèria de la legionel·la.  

Aixetes 
Les aixetes seran de llautó, del tipus que s’indica a l’estat d’amidaments. Incorporaran economitzador d’aigua 
segons Decret d’ecoficiencia de la Generalitat i temporitzador. En qualsevol cas obtindran un cabal màxim de 
12 litres per minut havent de donar un mínim de 9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d’utilització 
superior a 1 bar. 
Els inodors portaran sistema de doble descarrega (parcial i completa). 
Els abocadors disposaran d’aixeta monobloc. 
S’independitzarà parcialment la instal·lació per mitjà de claus de pas en cada local humit que no impedeixi 
l’ús dels restants punts de consum. Les aixetes de sectorització seran de bola o de seient, encastades i 
cromades, i s’instal·laran en punts accessibles. De forma prèvia al muntatge dels tubs i de les aixetes de pas, 
es replantejarà a l’obra la situació d’aquestes per tal que puguin ser aprovades per la direcció facultativa de 
les obres. S’instal·laran claus de tall individual tots els aparells sanitaris (wc, lavabos, dutxes...) 
 
Canonades 
El sistema d’instal·lació serà encastada per les parets, i en muntatge vist dins dels cel ras. 
Les canonades d’aigua freda, quan vagin encastades a les parets, s’instal·laran amb les canonades 
recobertes amb tub de PVC flexible corrugat, per absorbir les dilatacions. 
La instal·lació es realitzarà amb canonades de polietilè reticulat, del diàmetre indicat, segons norma UNE 
53381 i instal·lat segons normes del fabricant i CTE. Els accessoris seran de plàstic o de llautó. 
Es disposaran les canonades d’aigua freda de forma que no quedin afectades per l’àrea d’influència  dels 
focus de calor. 
Separació de protecció entre les canalitzacions paral·lels de fontaneria i qualsevol conducció o quadre 
elèctric ≥  30 cm. Les canonades d’aigua aniran per sota de les elèctriques. 
Les canonades aniran fixades amb abraçadores de llautó. Les canonades es fixaran de tal manera que un 
cop col·locades i plenes d’aigua, no es produeixin fletxes superiors a dos mil·límetres. La subjecció 
s’efectuaran amb preferència en els punts fixos i parts centrals de les canonades, deixant lliures les zones de 
possibles moviments, com les corbes, per evitar que aquestes subjeccions siguin arrastrades pels efectes de 
la dilatació o contracció. El pas a través de les parets s’efectuarà per mitjà de passa - murs de PVC de 
diàmetres adequats amb diàmetre superior en 20 mm a l’exterior dels tubs quan les canonades travessin 
parets o forjats. 
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Les abraçadores es col·locaran segons la taula següent en funció del seu diàmetre i de la seva instal.lació 
(trams horitzontals i trams de canonades verticals). Els ancoratges es situaran de tal forma que es permeti la 
dilatació natural dels tubs. 

 
Les canonades de fontaneria es separaran: 
 
Canalitzacions elèctriques......................  30 cm 
Canalitzacions de calefacció................    10 cm 
Canalitzacions de telecomunicacions..     30 cm 
Canalitzacions de gas  ............................  3 cm 
Canalitzacions d’aigua calenta..............    4 cm 
 
Tots els aparells de consum seran alimentats per la part superior per evitar retorns d’aigua. Els aparells 
sanitaris es connectaran a les canonades amb un tub flexible de cautxú i malla d’acer trenat pressió nominal 
mínima PN-16 i vàlvula de colze del mateix material. 
S’impedirà el retrocés de l’aigua usada, procedents d’aparells sanitaris.  
Tota la instal·lació correrà a càrrec d’una empresa instal·ladora degudament autoritzada. 
Els materials de les instal·lacions interiors han de poder suportar 15 kg/cm2. La pressió de prova serà 7.5 
kg/cm2. 
 
Canonades enterrades 
Les canonades enterrades es situaran al interior de rases. El material procedent de l'excavació s'apilarà prou 
allunyat de la vora de les rases per evitar l'enfonsament d'aquestes o que el despreniment de el mateix pugui 
posar en perill els treballadors. El farciment de les excavacions complementàries realitzades per sota de la 
rasant es regularitzarà deixant una rasant uniforme. El farciment es realitzarà preferentment amb sorra solta, 
grava o pedra picada, sempre que la mida màxima d'aquesta no excedeixi de 2 cm. S'evitarà l'ocupació de 
terres inadequades. Aquests farcits es piconaran acuradament i es regularitzarà la seva superfície. 
Un cop col·locada la canonada, el farciment de la rasa es compactarà per tongades successives. Les 
primeres tongades fins a uns 30 cm per sobre de la generatriu superior del tub es faran evitant col·locar 
pedres o graves amb diàmetres superiors a 2 cm i amb un grau de compactació no menor de l'95% del 
normal. Les restants podran contenir material més gruixut, i es recomana, però, no emprar elements 
superiors als 20 cm. i amb un grau de compactació de l'100% del Proctor Normal. Es tindrà especial cura en 
el procediment emprat per terraplenar rases i consolidar farcits, de manera que no es produeixin moviments 
de les canonades. No s'ompliran les rases en temps de grans gelades o amb material gelat. El comportament 
a llarg termini de qualsevol canonada, està directament relacionat amb la qualitat de el muntatge i dels 
materials utilitzats en la instal·lació del producte. Cal seguir escrupolosament els passos indicats i realitzar 
una supervisió competent en totes les fases de muntatge. 
La profunditat mínima de la rasa es determinarà de manera que les canonades resultin protegides dels 
efectes del trànsit i càrregues exteriors, així com per preservar-les de les variacions de temperatura de 
l'entorn. Per a això s'haurà de tenir en compte la situació de la canonada (segons sigui sota calçada o lloc de 
trànsit més o menys intens, o sota voreres o lloc sense tràfic), el tipus de farciment, la pavimentació si 
existeix, la forma i qualitat del llit de suport, la naturalesa de les terres, etc. Com a norma general sota les 
calçades o en terreny de trànsit rodat possible, la profunditat mínima serà tal que la generatriu superior de la 
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canonada quedi almenys a 0.8 m de la superfície; en voreres o llocs sense tràfic rodat pot disminuir-se 
aquest recobriment a 0,6 m Si el recobriment indicat com a mínim no pogués respectar-se per raons 
topogràfiques, per altres canalitzacions, etc., es prendran les mesures de protecció necessàries. Les 
conduccions de sanejament se situaran en un pla inferior a les de proveïment, amb distàncies vertical i 
horitzontal entre una i altra no inferior a 1 m. Si aquestes condicions no poguessin mantenir-se 
justificadament o calgués encreuaments amb altres canalitzacions, s'han d'adoptar precaucions especials. 
L'amplada de la rasa depèn de la mida dels tubs, profunditat de la rasa, talussos de les parets laterals, 
naturalesa de el terreny i consegüent necessitat o no d'apuntalament, etc .; com a norma general l'amplada 
mínima no ha de ser inferior a 0,7 m i s'ha de deixar un espai de 0,25 m a cada costat del tub, per poder 
compactar els costats dels tubs.  

 
Aïllament canonades  
Les canonades fredes, per evitar condensacions en els tubs, s’aïllaran amb 9 mm d’escuma elastomèrica.  
Les juntes longitudinals i transversals s’uniran acuradament amb cinta autoadhesiva de la mateixa marca. La 
continuïtat d’aïllament de les canonades no s’interromprà en els suports de les canonades, sinó que entre 
aquestes i els suports hi haurà interposat el mateix gruix d’aïllament. Les canonades d’aigua calenta s’aïllaran 
amb aïllament de conductivitat tèrmica 0.04w/(mK) a 10ºC, segons RITE: 
-Interior edifici 

 
-Exterior edifici 

 
Aquest gruixos s’han d’augmentar en 5mm en la xarxa d’ACS i retorn. 
 
Qualitats dels materials 
Les qualitats dels materials a emprar son les indicades als estats d’amidaments i plànols adjunts. 
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Posta en servei i assajos   
L’empresa instal·ladora esta obligada a realitzar proves de resistència mecànica i estanquitat de tota la 
instal·lació en el moment en que esta al descobert o sigui abans de tapa rases i fer cel rasos. 
Per realitzar les proves es purgarà i emplenarà convenientment la instal·lació. 
Les proves es realitzaran segons les normes següents:   
Canonades metàl·liques UNE 100151:1988 
Canonades multicapes i termoplàstiques UNE ENV 12108:2002 
La prova de resistencia es realitzarà 7.5kg/cm2 que representa un 50% mes que la màxima de treball de 
5kg/cm2. 
 
Incompatibilitats de materials 
Les canonades de coure no es col·locaran abans que les canonades d’acer galvanitzat amb el sentit de 
circulació de l’aigua per evitar l’arrossegament d’ions CU+ que perforarien les canonades d’acer. Nomes 
excepcionalment i en casos insalvables s’acceptarà l’ús de maneguets electrolítics. 
S’aceptarà la unió de coure desprès de l’acer sempre que entremig i hagi una vàlvula de retenció. 
L’acer galvanitzat es podrà utilitzar amb l’acer inoxidable. 
 
Manteniment i conservació 
Les instal·lacions d’aigua per consum humà que no es posin en marxa abans de 4 setmanes es procediran a 
buidar i també les que quedin fora de servei per un període superior a 6 mesos. En la nova posta en servei es 
procedirà al rentat de les canonades i a la comprovació de la seva estanquitat. 
En les operacions de manteniment es procedirà al compliment de les prescripcions establertes en el Real 
Decret 865/2003 sobre els criteris higiènic sanitàries per la prevenció i control de la legionel·losi i en particular 
l’annexa 3. 
 
DISSENY 
Càlcul hidràulic i consum 
L’alimentació per a cada punt de consum serà: 
Els cabals mínims instantanis en els aparells seran els següents: 
 

1.º Aparells segons CTE HS 4 Taula 2.1 

Lavabo 0,1 l/s 

Sanitari amb dipòsit 0,1 l/s 

Pica 0.2 l/s 

Pica industrial 0,3 l/s 

Abocador 0,2 l/s 

Urinari 0.15 l/s 

Rentavaixelles industrials 0.25 l/s 

Dutxes 0.2 l/s 

  
Els diàmetres mínims d’alimentació als aparells sanitaris serà de:  
                        

                                        AF                         Coure AF         Polietilè reticulat AF 
Lavabo              0,1 l/s              → 13 / 15 mm →    16x1.8 mm 
Inodor  0,1 l/s              → 13 / 15 mm  →   16x1.8 mm 
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Abocador 0,2 l/s              → 20 / 22 mm  →   25x1.8 mm 
Pica  0,3 l/s              → 20 / 22 mm  →   25x1.8 mm 
Urinari  0,15 l/s            → 13 / 15 mm  →   16x1.8 mm 
Rentavaixelles 0,25 l/s            → 20 / 22 mm  →   25x1.8 mm 
Dutxes  0,2 l/s              → 20 / 22 mm  →   25x1.8 mm 

 
Coeficient de simultaneïtat 
Coeficient de simultaneïtat, el qual serà en funció del tipus d’edifici i del nombre d’aparells instal·lats: 

    
1n

1Kv
−

=  *  2 (per l’existència de vestuaris) 

On: 
Kv  Coeficient de simultaneïtat serà, en tot cas, major que 0.2 
n  Nombre total de punts d’aigua freda instal·lada. 
 
El consumo punta QP en funció del coeficient de simultaneïtat KP i de la suma dels consums dels aparells 
previstos serà de: 
 
QP = QT x Kv 
 
El concepte de considerar el tipus d’edifici suposa una aproximació considerable ja que no és el mateix l’ús 
de l’aigua en un habitatge que en una indústria.  
És per aquest motiu que es fa necessari diferenciar en cada cas el destí de l’edifici: 
 

Poliesportiu Escoles Hotels Habitatges Oficines Standard 

1
3
−n  1

5,2
−n  1

2
−n  

1
1
−n  1

25,1
−n  1

1
−n  

 
Determinació de consums 

1n
1Kv
−

=  *  2 (per l’existència de vestuaris) 

 
N = 64 aparells (17Ud Wc, 2Ud abocador, 8 Ud Pica, 15Ud lavabo, 3Ud urinari, 12Ud dutxes, 1 Ud 
rentavaixelles...) 
Kv= 0.25 
QT = 9.05 l/s 
QP = QT x Kv = 2.26 l/s (8m3/h) 
Es preveu la contractació d’una escomesa amb un cabal de 8m3/h amb 3kgr/cm2 de pressió per a cobrir la 
demanda d’aigua potable de tot l’establiment. La pressió de serveis que declara la CIA és de 6kg/cm2 per 
tant serà necessària la instal·lació d’un regulador de pressió.  
 
Diàmetre de l’escomesa 
El diàmetre de l’escomesa es calcularà de la següent manera: 
D(mm) = √((4000*Q l/s)/(∏*V m/s)) 
D(mm) = √((4000*2.26)/(3.1415*1.5)) = 44mm   tub normalitzat PE DN63*8.6mm PE40 10Atmosferes.  
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Els recorreguts de mes de 15mts s’haurien de sobre dimensionar amb ½” i els de mes de 40mts amb 1”. Això 
no es farà ja que en el nostre cas tenim excedent de pressió. 
 
Dimensionat de canonades 
Per al dimensionat de les canonades d’aigua freda i calenta sanitària s’ha utilitzat una taula segons els 
número màxim d’aixetes que pot servir cada diàmetre (aquesta taula no pot anar en contra dels diàmetres 
mínims indicats en el CTE): 

TIPUS D’EDIFICI                           NÚMERO MÀXIM D’AIXETES A SERVIR 

Vivendes 3 6 15 25 65 150 250 350 500 650 900 

Hotels i hospitals 2 6 12 24 60 120 200 300 400 560 800 

Hotels estius 2 4 8 20 40 84 140 220 350 500 780 

Escoles 2 4 10 20 40 80 130 200 300 500 750 

Oficines 3 8 20 40 70 160 270 375 550 750 1100 

 16 20 26 35 41 52 68 80 93 100 125 

                      DIÀMETRE DE LES CANONADES EN MIL·LÍMETRES 

 Nota. Per a un número d’aixetes inferior a 2 s’ha emprat el diàmetre 12 
Per a l’equivalència entre el número d’aixetes segons el tipus d’aparell s’ha seguit la següent relació: 
 

Aparell     Número màxim d’aixetes 
Lavabo           1 
Inodor           1 
Abocador          2 

       Pica                3 
           Urinari                1 
                                    Rentavaixelles                3 
                                             Dutxes                2 
Un altre sistema de càlcul de canonades es el utilitzat per realitzar la taula anterior, on es calculen les 
pèrdues de carrega i la velocitat màxima de circulació de l’aigua. 
 
Pèrdues de càrrega 
En els punts de consum la pressió mínima a de ser de 1 Kg/cm2 i 1.5 Kgr/cm2 per escalfadors a gas en cas 
d’existir. La pressió en qualsevol punt de consum no pot superar els 5 Kgr/cm2, cas contrari s’ha de disposar 
d’un regulador de pressió.  
Les pèrdues de carrega de les singularitats s’estimaran entre un 20% i un 30% de la produïda sobre la 
canonada lineal. 
Fórmula del cabal: 

( ) ( ) ( )2· dmSs
dmVs

lQ =
 

S’haurà de calcular segons els diàmetre de les canonades, la pèrdua de càrrega suposada inicialment 
adequada. Per trobar la pèrdua de càrrega s’usa la fórmula de Flamant: 
 
  J(mcda) = V1,75 (m/s) x L (m) x F x D-1,25 (m) 
 
La qual per una longitud L = 1 m l’anomenem pèrdua de càrrega unitària “j” (mcda/m) 
En ella el valor F dependrà lògicament, del material emprat en la instal·lació: 
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Acer galvanitzat, nova   F= 0,000700 
Acer galvanitzat, en us   F= 0,000920 
De fundició, nova   F= 0,000740 
Plom, nova               F= 0,000560 
Coure, nova                F= 0,000560 
PVC, nova    F= 0,000540 
Acer negre    F= 0,000740 
 
Velocitat 
Per canonades de diàmetre petit, la velocitat ha de mantenir-se entre 0,50 i 1,50 m/s ja que per sota 
d’aquesta xifra es produeixen incrustacions i per sobre resulta amb molt soroll. 
En soterranis, dependències de poc ús i cambres d’instal·lacions es pot adoptar el valor de 2 m/s. 
En les canonades termoplàstiques es pot augmentar la velocitat fins a 3.5 m/s. (es recomana no superar els 
2m/s) 
Per tant obtindrem: 
Conduccions soterrades: 0,010 a 0,035 mcda/m 
Conduccions a l’exterior, però locals de poc ús: 0,007 a 0,020 mcda/m 
Conduccions interiors: 0,005 a 0,015 mcda/m 
 
Existeixen també recorreguts ascendents i descendents del fluid produint-se una disminució de la pressió en 
l’aixeta més desfavorable: 

PR ≈  Pi ± Z – J 
On: 

PR≥  0,5 Pressió final o residual 
Pi   Pressió inicial (mcda) 
Z  Diferència de cotes geomètriques entre l’escomesa i el punt estudiat (mcda) 
J  Pèrdues de càrrega totals en el tram (mcda) 
  
D’aquest mètode de càlcul s’extreu un àbac per tal de simplificar el càlcul de les canonades: 
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MC 6.4 Evacuació d’aigües. 
La instal·lació d’evacuació d’aigües residuals en l’edifici Masia s’adequarà a les noves necessitats.   
La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i d’altres 
reglamentacions en quant a: 

- Ventilació  
- Traçat  
- Dimensionat  
- Manteniment 

en les següents condicions: 
Ventilació Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i garanteix el 

correcte funcionament dels tancaments hidràulics 
Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües residuals i dels 

residus evitant-ne la retenció.  
Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en condicions 

segures 
Manteniment Es dissenya de forma que siguin accessible 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el compliment del 
CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 
d’Ecoeficiència, així com  les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de Sanejament” (D. 
130/2003). 
El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 
 
Cabals previstos 
Els cabals previstos són per a aigües dels aparells sanitaris. La xarxa de pluvials de les cobertes es existent i 
s’amplia en certes zones. S’indiquen els plànols de sanejament tots els diàmetres calculats per al correcte 
funcionament de les dues xarxes. 
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El sanejament consisteix amb un sistema separatiu entre aigües pluvials i fecals, segons Decret 
d’ecoeficiencia de la Generalitat i codi tècnic de l’edificació. 
 
Instal·lacions exteriors 
Les instal·lacions de sanejament exteriors seran les compreses entre la façana de l’edifici i la connexió amb 
els col·lectors públics exteriors. 
S’efectuaran amb tub de PVC rígid tipus U SN-4 segons norma UNE-EN 1401 i UNE-EN 1456 amb unions de 
junta elàstica sobre solera de formigó H-100 de 10cm de gruix i revestiment amb el mateix formigó fins cobrir 
completament el tub. La profunditat mínima del tub en la via publica serà d’un metre per no intercedir amb 
altres instal·lacions. 
El pendent mínim serà del 2%. Quan la diferencia entre la cota del extrem final de la instal·lació i la del punt 
de l’escomesa sigui major a un metre, s’ha de disposar un pou de ressalt com element de connexió de la 
xarxa interior d’evacuació i la xarxa exterior. Es disposaran registres de neteja en cada canvi de direcció i 
cada 15mts. 
Es connectaran als col·lectors existents per un pou de registre o pericó registrable d’obra de fabrica. 
La connexió s’efectuarà amb el angle suficient per afavorir el sentit de evacuació de les aigües, i no en angle 
recta. 
Abans de la sortida de l’edifici s’hi instal·larà un sifó registrable de PVC rígid en arqueta enterrada.  
Es obligatori la instal·lació de vàlvules antiretorn de seguretat (doble clapeta amb tancament manual) per 
prevenir possibles inundacions en les xarxes d’aigües pluvials o fecals per sobre carrega de la xarxa publica. 
Si existeix el risc d’invasió de la xarxa per arrels de plantacions adjacents es disposarà d’una malla geotèxtil 
per evitar-ho. 
Al final de la instal·lació i abans de la connexió al clavegueram públic s’ha de disposar d’un pou general 
d’edifici. En aquest cas aquesta funció la realitzarà l’arqueta sifònica. 
 
Instal·lacions interiors 
Col·lectors interiors enterrats 
S’efectuaran amb tub de PVC rígid tipus U (teja), amb unions amb junta elàstica, segons norma UNE-EN1401 
i UNE-EN 1456, sobre solera de formigó H-100 de 10 cm de gruix i revestiment amb el mateix formigó fins 
cobrir completament el tub. La profunditat mínima del tub serà 60 cm (SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE) per 
no intercedir amb altres instal·lacions. L’amplada de la rasa serà el diàmetre del tub mes 50cm. 
També es podran fer servir tubs corrugats de doble paret segons norma UNE-EN1401 i UNE-EN 1456, sobre 
llit de sorra i rodejats de sorra garbellada fins a 30 cms per damunt del coronament del col·lector. 
El pendent mínim serà del 2% per evitar deposicions. Es disposaran registres cada 15 mts. Al peu de cada 
baixant, la connexió a la xarxa enterrada es farà amb una arqueta de peu de baixant que no serà sifònica. 
En les unions de tubs enterrats, i en els canvis de direcció es construiran pericons de registre d’obra de 
fàbrica macis de 10cm de gruix, amb arrebossat interior i solera de formigó en massa H-100 de 10cm de 
gruix, de 60x60 cm en planta. La tapa serà hermètica amb junta de goma per evitar el pas dels olors. 
Totes les unions seran amb un angle superior a 90º. 
 
Col·lectors horitzontals penjats 
S’efectuaran amb tub de PVC rígid amb unions encolades, tipus B, segons norma UNE-EN 1329, directament 
penjats dels forjat del sostre de cada planta. 
El pendent mínim serà del 1% en direcció de l’evacuació per evitar deposicions. 
Totes les unions seran amb un angle superior a 30º. La connexió amb un baixant es mantindrà lliure de 
connexions de desaigües a una distancia igual o major que 1 metre.  
Es disposaran suports cada 30 cms (o es seguiran les recomanacions dels fabricants en funció del diàmetre; 
110mm 1.1 mts, 125mm 1.2mts, 160mm 1.6 mts, 200mm 1.7 mts, 250mm 2mts, 315mm 3mts). Les 
abraçadores de suport seran d’acer galvanitzat o zincat amb maniguet de cautxú sintètic. Seran regulables 
per donar la pendent adequada. 
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Existiran maneguets de dilatació cada 10 mts de recorregut de canonada principal per tal d’absorbir les 
dilatacions. Els passos de murs es realitzaran amb maneguets amb la suficient fulgura. 
Si els trams horitzontals superen els 15 mts de llargada s’intercalaran pericons o derivacions de registre per 
inspecció i neteja cada 15 mts. També existirà un registre en cada unió entre el baixant i el col·lector. 
Els canvis de direcció es faran amb colzes de 45º i disposaran de registre. 
Es situaran abraçadores cada 1.5mts sempre que la fletxa sigui inferior a 0.3cm. El tub es separarà del forjat 
5 cm. 
 
Tubs de connexió dels aparells sanitaris 
Els sanitaris es connectaran amb tub de PVC rígid tipus B segons UNE-EN 1329. 
S’instal·laran encastades als paraments o vistes, amb abraçadores a parets i sostre. 
Les aigüeres, els lavabos i els urinaris la seva distancia màxima al baixant serà de 4 mts com a màxim i amb 
una pendent entre un 2.5 i un 5%.  
No hi ha d’haver desaigües enfrontats en una escomesa a un tub. 
Les unions dels desaigües als baixants tindran una inclinació superior a 45º, a la capçalera de cada recollida 
es disposarà d’un tap roscat. 
Les canonades mínimes de desguàs dels aparells sanitaris seran (si son superiors preval els diàmetres 
indicats en plànols): 
 

 Ús privat Ús públic 

Aparell Diàmetre (mm) Diàmetre (mm) 

Lavabo, bidet 32 40 

Dutxa, banyera 40 50 

Urinari -- 40 

Aigüera 40 50 

Wàter 110 110 

Abocador -- 100 

Rentavaixelles, rentadora 40 50 

Bunera 90  

 
Aquest diàmetres son per a trams de ramals individuals de com a màxim 1.5mts. 
Totes les unions seran amb angle superior a 30º. 
Els inodors es connectaran sempre directament al baixant vertical.  
Tots els aparells sanitaris disposaran de sifó individual. En cas de que varis aparells es connectin amb 
col·lector ho faran de major a menor alçada (lavabos, urinaris)  
Les abraçadores de suport seran d’acer galvanitzat o zincat amb maniguet de cautxú sintètic. Seran 
regulables per donar la pendent adequada. 
Totes les canonades que travessin forjats o paraments disposaran de passa tubs apropiats amb suficient 
galze, entre uns tres i cinc mil·límetres. 
En cap cas s’instal·laran canonades horitzontals o en contra pendent. 
En cap cas es manipularà el tub o corbarà el tub, efectuant-se els desviaments o canvis de direcció amb 
peces i suport Standard homologats segons normativa pertinent. 
Les distancies màximes entre suports seran en funció del diàmetre del tub: 
 

Diàmetre (mm) Pluvial Fecal 
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32 100 50 

40 110 60 

50 120 70 

90 160 100 

110 180 120 

125 200 140 

 
S’instal·laran buneres amb sifó als locals de: 

 Local de comptadors elèctrics 

 Local de comptadors d’aigua 

Baixants 
Segons el decret de  d’ecoficiencia en els edificis de la Generalitat de Catalunya, els baixants mantindran les 
aigües separatives, es a dir, hi han d’haver baixants per aigües negres i baixants per aigües pluvials.    
El diàmetre mínim dels baixants fecals serà superior a 110 mm. 
Tots els baixants fecals estaran ventilats per la part superior perllongant fins 2 mts per sobre de la coberta a fi 
d’evitar males olors. Aquest sistema es coneix com a ventilació primària i serà suficient per edificis de menys 
de 7 plantes, o 11 si la baixant es sobre dimensiona. Un altre condicionant es que els ramals dels desaigües 
tinguin menys de 5 mts. Aquesta ventilació ha d’estar a mes de 6 mts de qualsevol admissió d’aire provinent 
d’un sistema de ventilació. 
Les abraçadores de suport seran d’acer galvanitzat o zincat amb maniguet de cautxú sintètic. Es situarà una 
abraçadora cada 1.5 mts. 
 
Normativa 
En l’execució de les instal·lacions es tindran en compte les normes i reglaments: 

 UNE-EN 1329-1:1999, UNE-EN 1401-1:1998, UNE-EN 1453-1:2000, UNE-EN 1456-1:2002, UNE-EN 

1566-1:1999. 

 Normes particulars de l’Ajuntament. 

 Codi Tècnic de l’edificació amb el Document Basic HS Salubritat.   

 Decret 21/2006 de 14 de febrer per el que es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoficiencia 

en els edificis. 

Qualitats dels materials 
Les qualitats dels materials a emprar son les indicades als estats d’amidaments i plànols adjunts. 
 
Proves d’estanquitat 
Aquestes proves es podran realitzar amb aigua, aire o fum segons indicacions de normativa (CTE). 
 
Càlcul de les instal·lacions 
Les instal·lacions de sanejament s’han dissenyat d’acord amb el Codigo Tecnico de la Edificación DB HS-5.  
 
Fecals 
En cap cas es podrà fer servir aquesta xarxa d’aigües per conduir aigües pluvials. 
Els diàmetres MÍNIMS de vàlvules i sifons i el nombre de unitats de descarrega assignats son: 
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Aparell Diàmetre (mm) 
Ús privat 

Diàmetre (mm) 
Ús públic 

UD de desaigua 
Privat 

UD de desaigua 
Públic 

Lavabo 32 40 1 2 

Bidet 32 40 2 3 

Dutxa 40 50 2 3 

Aigüera 40 50 3 6 

Banyera 40 50 3 4 

Safareig 40 -- 3 ----- 

Rentadora 40 50 3 6 

Wàter 110 110 4 5 

Abocador 90 100 ------ 8 

Bunera 90 100 1 3 

Rentaplats 40 50 3 6 

Aire acondic 25 25 1 ----- 

 

Màxim UD 
Pendent 2% 

Diàmetre 
(mm) 

1 32 

2 40 

6 50 

11 63 

21 75 

60 90 

151 110 

 
El diàmetre dels baixants son en funció del numero de plantes i de les descarregues: 
 

Màxim nº UD del baixant Màxim nº UD del ramal Diàmetre 
(mm) Fins 3 plantes Mes de 3 plantes Fins 3 plantes Mes de 3 plantes 

135 280 70 53 90 

360 740 181 134 110 

540 1100 280 200 125 

1208 2240 1120 400 160 

 
El diàmetre dels col·lectors es en funció del % de pendent i del numero màxim de descarregues: 
 

1% 2% 4% Diàmetre 
(mm) 
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--- 20 25 50 

--- 24 29 63 

--- 38 57 75 

96 130 160 90 

264 321 382 110 

390 480 580 125 

880 1056 1300 160 

1600 1920 2300 200 

2900 3500 4200 250 

5710 6920 8290 315 

8300 10000 12000 350 

 
Dimensionat dels col·lectors mixtes 
En el cas que la xarxa pública de clavegueram sigui separativa no es podran fer servir  aquests tipus de 
col·lectors. Cada col·lector es tindrà que connectar a la seva respectiva xarxa. 
En el cas en que la xarxa pública no disposi d’aigües separatives, aquestes només es podran ajuntar en el 
mateix tub desprès dels sifons generals. 
Es transformaran les unitats fecals a m2 equivalents de superfície i es sumarà als m2 de pluvials. Es 
dimensionarà el col·lector en funció de la taula de col·lectors pluvials. La transformació de fecals a pluvials es 
la següent: 

0.36*nº UD = m2 
 
 
Manteniment i conservació 
Es complirà lo indicat en el codi Tècnic que en resum es: 

 De forma general es revisarà la estanquitat de la instal·lació i l’existència d’olors. 

 Es revisaran els sifons cada vegada que es detecti una disminució del cabal d’evacuació. 

 Cada 6 mesos es netejaran les buneres. 

 Un cop l’any es revisaran els col·lectors suspesos, es netejaran les arquetes, pous de registre i 

bombes. 

 Cada 10 anys es netejaran les arquetes de peu de baixant, de pas i les sifòniques. 

 Cada 6 mesos es netejaran els separadors de greixos i fangs si existissin. 

 Es mantindrà aigua permanent en les buneres i sifons individuals per evitar mals olors, així com es 

netejaran les terrasses i cobertes. 

 
MC 6.5 Instal·lacions tèrmiques. 

Les instal·lacions tèrmiques no són objecte d’intervenció en el projecte. 
 
OBJECTE  

Es finalitat d’aquesta memòria la descripció de les instal·lacions de refrigeració, calefacció, ventilació del 
establiment Masia Els Bellots de Terrassa tenint present les normes i prescripcions segons el Reglament 
Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis vigent. (Decret 1027/2007 del B.O.E del 29 d’Agost de 2007) 
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BASES DE DISSENY  
Tant en el projecte com en la instal·lació es respectaran els principis següents: 
 1 - Benestar tèrmic i higiene. La instal·lació ha de garantir un ambient interior, tèrmic, de qualitat de 
l’aire i de condicions acústiques adequades pels usuaris. 
 2 - Seguretat. Es considera prioritari que la instal·lació objecte aquest projecte no representi riscs, de 
cap mena, per les persones. 
 3 - Demanda energètica. En el projecte es consideraran tots els factors que influeixen en la demanda 
energètica de l’edifici. 
 4 - Consum energètic. S’adoptaran mesures per que la demanda energètica sigui el més reduïda 
possible, seleccionant equips i sistemes del màxim rendiment i ajustant els procediments de control. 
 5 - Manteniment. La instal·lació serà fàcil de mantenir perquè es pugui garantir, al llarg del temps, un 
alt rendiment i unes fiabilitat de funcionament adequada. 
 6 - Protecció del medi ambient. Es prendran totes les mesures perquè la instal·lació objecte d’aquest 
projecte no perjudiqui el medi ambient, especialment pel que fa a les emissions de CO2. 

7 – Les temperatures de càlcul de la instal·lació de calefacció seran les següents: 
Les condicions interiors de disseny es fixaran en funció de l’activitat metabòlica de les persones i el seu grau 
de vestimenta i, en general, seran les indicades en la IT-1 de Disseny i Dimensionament. 

Per el nostre cas com l’activitat que es realitzarà en la major part del edifici serà sedentària del tipus treball 
moderat, típic d’oficines i públic, de peu o assegut, relaxat amb un grau de vestimenta de 0.4-0.5 clo a l’estiu i 
de 0.8-1 al hivern, considerem també 1.2 met i un PPM d’un 15%. Per altres activitats es considerarà el càlcul 
efectuat en la norma UNE - EN ISO 7730  

 

Segons el Real Decreto  1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, per raons 
d'estalvi energètic es limitaran les condicions de temperatura a l'interior dels establiments habitables que 
estiguin condicionats situats en els edificis i locals destinats als següents usos: 
 
a) Administratiu. 

b) Comercial: botigues, supermercats, grans magatzems, centres comercials i similars. 

c) Pública concurrència: 

Culturals: teatres, cinemes, auditoris, centres de congressos, sales d'exposicions i similars. 

Establiments d'espectacles públics i activitats recreatives. 

Restauració: bars, restaurants i cafeteries. 

Transport de persones: estacions i aeroports. 

La limitació serà segons I.T. 3.8.2 Valors límit de les temperatures de l’aire, de: 
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a) La temperatura de l'aire en els recintes calefactados no serà superior a 21 °C, quan per a això es 

requereixi consum d'energia convencional per a la generació de calor per part del sistema de 
calefacció. 

b) La temperatura de l'aire en els recintes refrigerats no serà inferior a 26 °C, quan per a això es 
requereixi consum d'energia convencional per a la generació de fred per part del sistema de 
refrigeració. 

c) Les condicions de temperatura anteriors estaran referides al manteniment d'una humitat relativa 
compresa entre el 30% i el 70%. 

La temperatura de l'aire i la humitat relativa registrades en cada moment i les que hauria de tenir, es 
visualitzaran mitjançant un dispositiu adequat, situat en un lloc visible i freqüentat per les persones que 
utilitzen el recinte, prioritàriament en els vestíbuls d'accés i amb unes dimensions mínimes de 297 x 420 mm 
(DIN A3) i una exactitud de mesura de ± 0,5 °C. Aquest dispositiu serà obligatori en els recintes destinats als 
usos indicats en l'apartat anterior, la superfície del qual sigui superior a 1.000 m2. 

El número d'aquests dispositius serà, com a mínim, d'un cada 1.000 m2 de superfície del recinte. En el cas 
dels edificis i locals d'ús cultural es col·locarà un únic dispositiu en el vestíbul d'accés. 

La resta dels edificis i locals no afectats per l'obligació anterior indicaran mitjançant cartells informatius les 
condicions de temperatura i humitat límits que s'estableixen en la I.T. 3.8.2. 

Els edificis i locals amb accés des del carrer disposaran d'un sistema de tancament de portes adequat, el 
qual podrà consistir en un senzill braç de tancament automàtic de les portes, amb la finalitat d'impedir que 
aquestes romanguin obertes permanentment, amb el consegüent consum energètic per les pèrdues d'energia 
a l'exterior, quan per a això es requereixi consum d'energia convencional per a la generació de calor i fred per 
part dels sistemes de calefacció i refrigeració. 

En aquest projecte es consideren les següents temperatures de confort segons la zona tractada: 

Hivern 21ºC 

Estiu   26ºC 

D’altra banda s’ha procurat que la instal·lació projectada estigui completament adaptada a les 
característiques de l’edifici, per respectar la seva tipologia i l’entorn en que es situa. 

 

NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Normativa estatal 

R.D. 1027/2007 de 20 de juliol de 2007, Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i 
instruccions tècniques complementàries. 

Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HE1 ‘Limitació de la demanda energètica’. 

Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HE2 ‘Rendiment de les instal·lacions tèrmiques’. 

Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HR ‘Protecció en front el soroll’. 

Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HS3 ‘Qualitat de l’aire interior’. 

R.D. 1244/1979, Reglament d’aparells a pressió i instruccions tècniques complementàries. 
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R.D. 919/2006 de 28 de juliol, Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves 
instruccions tècniques complementaries ICG 01 a 11. 

R.D. 842/2002, de 2 d’agost, Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques 
complementàries (REBT). 

R.D. 1367/2007 de 19 d’octubre per el que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, contra el 
soroll, en el referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

R.D. 245/1995, de 24 de octubre, ‘Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo de las 
Comunidades Europeas 92/42/CEE, relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de 
agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la directiva 93/68/CEE del 
consejo’. 

Correcció d'errors del Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis, publicada al B.O.E. del 28 de febrer del 2008. 

Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en 
els Edificis, aprovat per del Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol. publicat al B.O.E. del 11 de decembre del 
2009. 

Correcció d'errors del Reial Decret 1826/2009, de Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es 
modifica el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per del Reial Decret 1027/2007, de 
20 de juliol, publicada al B.O.E. del 12 de febrer del 2010. 

Reial decret 249/2010, de 5 de març, pel qual s'adapten determinades disposicions en matèria d'energia i 
mines al que disposa la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el 
seu exercici, i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a 
la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, publicat al B.O.E. del 18 de març del 
2010. 

Correcció d'errors del Reial Decret 1826/2009, de Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es 
modifica el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per del Reial Decret 1027/2007, de 
20 de juliol, publicada al B.O.E. del 25 de maig del 2010. 

Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del 
Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, 
publicat el 13 de abril de 2013. 

Correcció d'errors Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i 
instruccions tècniques del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret 
1027/2007, de 20 de juliol, publicat el 5 de setembre de 2013. 

Es consideren reformes les que estiguin compreses en algun dels següents casos: 
a) La incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d'aigua calenta sanitària o la 
modificació dels existents. 
b) La substitució d'un generador de calor o fred per un altre de diferents característiques. 
c) L'ampliació del nombre d'equips generadors de calor o fred. 
d) El canvi del tipus d'energia utilitzada o la incorporació d'energies renovables. 
e) El canvi d'ús previst de l'edifici. 
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També es considerarà reforma, a l'efecte d'aplicació del RITE, la substitució o reposició d'un generador de 
calor o fred per un altre de similars característiques, encara que això no suposi una modificació del projecte o 
memòria tècnica. 

No serà aplicable el RITE a les instal·lacions tèrmiques de processos industrials, agrícoles o d'un altre tipus, 
en la part que no estigui destinada a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones. 

Quan una Instrucció tècnica faci referència a una norma determinada, la versió apareixerà especificada, i 
serà aquesta la que hagi de ser utilitzada, àdhuc existint una nova versió. 

 

Normativa autonòmica 

Decret 21/2006 sobre criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

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

Instrucció 04/2008 SIE, que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els 
edificis a Catalunya. 

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

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

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

Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal·ladores de les entitats 
d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions regulades pel Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els 
edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE). 

 

Normes de disseny 

UNE 157001 : Criteris generals per la elaboració de projectes. 

UNE 100014 ‘Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de cálculo para el invierno’. 

UNE-EN ISO 7730: ‘Determinación analítica e interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los 
índices PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local’. 

UNE-EN 13779:2005: ‘Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los sistemas 
de ventilación y acondicionamiento de recintos’. 

UNE-EN ISO 8996: ‘Ergonomía del ambiente térmico. Determinación de la tasa metabólica’. 

UNE-EN 15241: ‘Ventilación de los edificios. Métodos de cálculo de las pérdidas de energía debidas a la 
ventilación y la infiltración en los edificios comerciales’. 
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UNE-EN ISO 13790: ‘Eficiencia térmica de los edificios. Calculo del consumo de energía para calefacción de 
espacios’. 

UNE-EN 15251: ‘Parámetros del ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación de la eficiencia 
energética de edificios incluyendo la calidad del aire interior, condiciones térmicas, iluminación y ruido’. 

UNE 100155 ‘Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión’. 

UNE 100156 ‘Dilatadores. Criterios de diseño’. 

UNE 123001 ‘Cálculo y diseño de chimeneas metálicas’. 

UNE-EN 13384-1 ‘Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan 
con un único aparato’. 

UNE 100030 ‘Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en 
instalaciones’. 

NTP 741: ‘Ventilación general por dilución’. 

NTP 742: ‘Ventilación general de edificios’ 

 

Definicions i abreviatures 

ACS : Aigua calenta sanitària. 

AFS : Aigua freda sanitària. 

UTA : Unitat de tractament d’aire. 

PWM : El PMW (Vot mitjà estimat) és un índex que reflexa el valor mitjà dels vots emesos per un grup 
nombrós de persones respecte una escala de sensació tèrmica de 7 nivells. 

PPM : El PPM (percentatge estimat d’insatisfets) és el valor mitja dels vots sobre la sensació tèrmica que 
emetria un grup nombrós de persones sotmeses al mateix ambient. Aquest valor dona un índex de la 
probabilitat de insatisfets dintre d’un ambient. 

IDA : Categoria de la qualitat de l’aire interior. 

ODA : Categoria de la qualitat de l’aire exterior. 

AE : Categoria de l’aire d’extracció. 

UTA: Unitat de Tractament d’Aire. 

Potència útil nominal (expressada en kW) o Potència tèrmica nominal: la potència calorífica màxima que, 
segons determini i garanteixi el fabricant, pot subministrar-se en funcionament continu, ajustant-se als 
rendiments útils declarats pel fabricant. 
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Documentació a aportar en la legalització 

Les instal·lacions tèrmiques incloses en l'àmbit d'aplicació del RITE han d'executar-se sobre la base d'una 
documentació tècnica que, en funció de la seva importància, ha d'adoptar una de les següents modalitats: 

a) quan la potència tèrmica nominal a instal·lar en generació de calor o fred sigui major que 70 kW, es 
requerirà la realització d'un projecte; 

b) b) quan la potència tèrmica nominal a instal·lar en generació de calor o fred sigui major o igual que 5 
kW i menor o igual que 70 kW, el projecte podrà ser substituït per una memòria tècnica; 

c) no és preceptiva la presentació de la documentació anterior per a acreditar el compliment 
reglamentari davant l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma per a les instal·lacions de potència 
tèrmica nominal instal·lada en generació de calor o fred menor que 5 kW, les instal·lacions de 
producció d'aigua calenta sanitària per mitjà d'escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, 
termos elèctrics quan la potència tèrmica nominal de cadascun d'ells per separat o la seva suma sigui 
menor o igual que 70 kW i els sistemes solars consistents en un únic element prefabricat. 

Quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor, fred, o de tots dos tipus, la potència 
tèrmica nominal de la instal·lació, a l'efecte de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, 
s'obtindrà com la suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de 
fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica. 

En el cas de les instal·lacions solars tèrmiques la documentació tècnica de disseny requerida serà la que 
correspongui a la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l'equip d'energia de suport. En el 
cas que no existeixi aquest equip d'energia de suport o quan es tracti d'una reforma de la instal·lació tèrmica 
que únicament incorpori energia solar, la potència, a aquest efecte, es determinarà multiplicant la superfície 
d'obertura de camp dels captadors solars instal·lats per 0,7 kW/m². 

Quan per emetre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per a realitzar proves, es 
sol·licitarà,a l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves per 
l'instal·lador habilitat o pel director de la instal·lació als quals es refereix aquest reglament, i sota la seva 
responsabilitat. Registrada la instal·lació per l'òrgan competent de la comunitat autònoma, l'instal·lador  
habilitat o el director de la instal·lació, quan la participació d'aquest últim sigui preceptiva, farà lliurament al 
titular de la instal·lació de la documentació que es relaciona a continuació, que s'ha d'incorporar en el Llibre 
de l'Edifici: 

a) El projecte o memòria tècnica de la instal·lació realment executada; 

b) el "Manual d'ús i manteniment" de la instal·lació realment executada; 

c) una relació dels materials i els equips realment instal·lats, en la qual s'indiquin les seves característiques 
tècniques i de funcionament, juntament amb la corresponent documentació d'origen i garantia; 

d) els resultats de les proves de posada en servei realitzades d'acord amb la IT 2; 

e) el certificat de la instal·lació, registrat en l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma; 

f) el certificat de la inspecció inicial, quan sigui preceptiu. 

No serà necessari el registre a l'òrgan competent de la comunitat autònoma en cas de substitució o reposició 
d'equips de generació de calor o fred quan es tracti de generadors de potència útil nominal menor o igual que 
70 kW, sempre que la variació de la potència útil nominal del generador no superi el 25 per cent respecte de 
la potència útil nominal del generador substituït, ni la potència útil nominal del generador instal·lat superi els 
70 kW. 
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DESCRIPCIÓ DE LES CONDICIONS DE CÀLCUL 

PARÀMETRES GENERALS PER AL CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES 
Terme municipal: Terrassa 
Latitud (graus): 41.57 graus 
Altitud sobre el nivell del mar: 277 m 
Percentil per a estiu: 5.0 % 
Temperatura seca estiu: 26.68 °C 
Temperatura humida estiu: 22.50 °C 
Oscil·lació mitja diària: 8.4 °C 
Oscil·lació mitja anual: 27.5 °C 
Percentil per a hivern: 97.5 % 
Temperatura seca a l'hivern: 0.2 °C 
Humitat relativa a l'hivern: 90 % 
Velocitat del vent: 3.6 m/s 
Temperatura del terreny: 6.07 °C 
Percentatge de majoració per l’orientació N: 20 % 
Percentatge de majoració per l’orientació S: 0 % 
Percentatge de majoració per l’orientació E: 10 % 
Percentatge de majoració per l’orientació O: 10 % 
Suplement d’intermitència per calefacció: 5 % 
Percentatge de càrregues degut a la pròpia instal·lació: 3 % 
Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 % 
Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 % 
 
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ UTILITZAT 
Tot el centre disposarà d’aire condicionat per sistema VRV bomba de calor Inverter. Això ens permet tenir 
calor i fred, amb tres úniques unitats exteriors i un control individual de cada unitat interior, amb un 
considerable estalvi d’energia i una facilitat de funcionament. 
Es climatitzaran tots els espais exceptuant els passadissos, magatzems i banys. 
Al pati, darrera el restaurant s’instal·larà una unitat exterior per planta i una per el restaurant, de les quals 
depenen totes les unitats interiors repartides per planta. 
Totes les unitats interiors seran del tipus cassette de quatre vies encastades al cel ras, exceptuant la de la 
recepció o acollida que serà de conductes i anirà allotjada al cel ras del bany. 
Per la ventilació de l’edifici es preveu la instal·lació de diferents recuperadors de calor. 
 
TIPUS D’ENERGIA I POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL INSTAL·LADA 
Tipus d’energia: Electricitat. 
La potència tèrmica CALORÍFICA total instal·lada en el edifici es de: 130.290 Kcal/h. (151,5Kw). 
La potència tèrmica FRIGORÍFICA total instal·lada en el edifici es de: 123.754 Kcal/h. (143,9Kw). 
Precarrega de gas R410A de 43kgr, gas afegit 40Kgr 
 
DADES DELS VRV INVERTER BOMBA DE CALOR 
Planta baixa 
Bomba de calor Marca: LG o equivalent           
Model:  ARUM180LTE5 
Potència nominal:  Fred 50,4 KW , Calor 56,7 KW    
COP 4,98, EER 4,62 
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Nivell pressió sonora 62 dB 
Gas refrigerant R410A, pre carrega de 16 Kgr     
Potencia elèctrica 11,94 KW                                
 
Planta baixa restaurant 
Bomba de calor Marca: LG o equivalent           
Model:  ARUM140LTE5 
Potència nominal:  Fred 39,2 KW , Calor 39,2 KW    
COP 4,82, EER 4,52 
Nivell pressió sonora 61 dB 
Gas refrigerant R410A, pre carrega de 13,5 Kgr     
Potencia elèctrica 9,72 KW                                
 
Planta primera 
Bomba de calor Marca: LG o equivalent           
Model:  ARUM160LTE5 
Potència nominal:  Fred 44,8 KW , Calor 44,8 KW    
COP 4,36, EER 4,11 
Nivell pressió sonora 61 dB 
Gas refrigerant R410A, pre carrega de 13,5 Kgr     
Potencia elèctrica 13,39 KW                                
 
Planta baixa associació 
Bomba de calor Marca: LG o equivalent           
Model:  UU36WR.U30/UT36R.NM0 
Potència nominal:  Fred 9,5 KW , Calor 10,8 KW    
COP 3,86, EER 3,85 
Nivell pressió sonora 54 dB 
Gas refrigerant R32, pre carrega de 3 Kgr     
Potencia elèctrica 2,8 KW                                
 
També s’instal·larà una unitat independent 1x1 per la sala rack.  
MEDICIÓ I SEGURETAT 
Disposarà dels elements de medició i seguretat incorporats a la bomba de calor següents: 

a) Manòmetre.  

b) Interruptor d’alta pressió. 

c) Termòstat de seguretat del motor del ventilador 

d) Protector d’inversió de sobrecarrega 

e) Fusibles 

f) Control de descongelació 

S’afegeix pressòstat de baixa pressió en el circuit frigorífic d’oli. 
S’haurien d’afegir detectors de gas refrigerant en les estances on es superi la concentració de 0.3kgr/m3 en 
cas de fuita del circuit frigorífic. Si es disposa de sortides d’emergència i de ventilació l’area a considerar és 
tota la planta. Aproximadament el total de la instal·lació te una carrega de gas R410a de 83Kgr. Com que es 
divideix en tres circuits quasi iguals i independents podem considerar 27,66 kgrs de risc de fuita en la planta 
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baixa, 1º i restaurant. En les següents taules es justifica el compliment del reglament de plantes frigorífiques 
en l’apartat IF-04: 
 
Dependència Superfície (m2) Alçada (m) Volum (m3) Concentració (Kgr/m3) 
Planta baixa 250 2.7 675 0.04 
Restaurant 140 3 420 0.06 
Planta primera 250 2.7 675 0.04 
 
CIRCUIT FRIGORÍFIC 
Es disposarà d’un circuit frigorífic per unitat exterior que correspondrà a un circuit per planta i un altre per el 
restaurant. Es realitzaran amb canonada de coure. Per evitar les pèrdues d’energia, les canonades s’aïllaran 
exteriorment amb camisa aïllant d’escuma elastomèrica segons indicacions de fabricant i RITE: 

 
Si el recorregut exterior de la canonada és superior a 25mts s’haurà d’augmentar el gruix en 5mm. 
 
En càlcul dels circuits frigorífics el determina el fabricant LG o equivalent. 
Els ancoratges de les canonades estaran dissenyats de forma que permetin la dilatació natural dels tubs. 
S’instal·laran passamurs quan les canonades travessin parets o forjats. 
Les canonades de climatització es separaran: 
 

- Canalitzacions elèctriques:                                                       10 cms. 

- Canalitzacions de telecomunicacions:                                        10 cms. 

- Canalitzacions de calefacció i elèctriques en muntatge encastat:         30 cms. 

- Canalitzacions d’aigua:                              10 cms. 

- Canalitzacions de gas:                                3 cms. 

 
Tota la xarxa hidràulica dels refrigerants passarà per el cel ras i els passos verticals. Disposarà d’una qualitat 
i gruixos de paret normalitzats, complint les normes ASTM, B88/B280. Les soldadures seran fortes. 
S’utilitzaran juntes i capçals tipus Refnet per a realitzar totes les derivacions a unitats interiors. Tant el circuit 
de líquid com de gas i els seus accessoris es provaran a alta pressió. 
Abans de la carrega de gas serà necessari fer un escombrat amb gas inert (Nitrogen). 
 
CIRCUIT D’AIRE 
La distribució de l’aire de la maquina de conductes de la sala d’acollida es realitzarà amb conducte de fibra. 
El retorn es farà per conducte a la maquina, essent de fibra de la marca CLIMAVER A2 NETO o equivalent.  
Els panells CLIMAVER A2 NETO son panells de llana de vidre d’alta densitat, revestits per ambdues cares 
amb alumini i xarxa de reforç. 
L’alumini actua com a revestiment incombustible, que proporciona una excel·lent barrera de vapor i 
estanquitat. Aporta un acabat llis i protegeix les superfícies interior i exterior del conducte. La xarxa de reforç 
augmenta la resistència al estrip i al punxonament de l’alumini i millora la rigidesa del panell. 
La llana de vidre actua com aïllant, reduint les pèrdues tèrmiques: 
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• Conductivitat tèrmica < 0.032 W/mK a 10ºC 

• Resistència tèrmica Rd> 0.75m2K/W a 10ºC 

La llana de vidre es un excel·lent absorbent acústic, pel que disminueix les molèsties causades pels sorolls 
generats en la instal·lació. L’atenuació d’un conducte de 200x200 es de 3.7dB/m, 400x700 es de 1.64 dB/m. 
Els panells CLIMAVER A2 NETO disposen d’una classificació al foc A2-s1,d0. La rigidesa classe R5 segons 
UNE-EN13403. 
S’instal·laran obertures de servei en les xarxes de conductes per a facilitar la seva neteja cada 10mts com a 
màxim. 
Per a la impulsió de l’aire a la sala d’acollida s’instal·laran reixes de doble deflexió. Per el retorn es faran 
servir reixes amb lames fixes a 45º, encastades a paret. 
 
SUPORTS 

Els conductes es suportaran al forjat en cas de ser de formigó, o a l’estructura metàl·lica mitjançant barres 
roscades i pont metàl·lic. Es col·locarà un suport cada 2m com a mínim.  

En les sortides de màquines i ventiladors, s’hi col·locarà una unió flexible per evitar la transmissió de 
vibracions al conducte. 

 
DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE DE CÀLCUL 
El càlcul de la xarxa de conductes s’ha realitzat tenint en compte els següents paràmetres : 

− Velocitat màxima de l’aire : 4,5 m/s (6,5 m/s en trams exteriors o que discorrin per recintes no 
habitables). 

− Pèrdua de càrrega màxima : 1 DPa / m 
Amb aquests condicionants, el procediment de càlcul és el següent : 
Es calcula la velocitat de l’aire dins del conducte amb la fórmula : 
 

S
QV =  

On : 
 V : Velocitat de l’aire dins del conducte (m/s). 
 Q : Cabal que circula per el tram de conducte considerat (m3/h). 
 S : Secció circular equivalent del conducte (m2). 
 
Si la velocitat calculada supera el valor màxim establert anteriorment, s’augmenta la secció de conducte fins 
que es compleixi aquesta condició. 
 
La perduda de càrrega produïda en el tram de conducte considerat es calcula amb la següent fórmula: 
 









⋅⋅=∆ 22,1

82,1

1427,0
D
VfP  

On : 
ΔP : Pèrdua de pressió per metre de conducte (Pa). 

 V : Velocitat de l’aire dins del conducte (m/s). 
 f : Factor de fricció del material del conducte. 
 D : Diàmetre equivalent del conducte (m). 
 
Si la perduda de càrrega per unitat de longitud supera la màxima permesa, s’augmenta la secció de conducte 
fins que es compleixi aquesta condició. 
 
La maquinaria impulsora (ventiladors, recuperadors de calor, i unitats de tractament d’aire) s’han calculat 
tenint en compte la pèrdua de pressió de la xarxa, més la perduda de reixes i difusors, i la pèrdua d’elements 
auxiliars (filtres, comportes, etc..). 
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INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CALOR 
Local a on s’ubiquen unitats exteriors: PATI EXTERIOR DARRERA RESTAURANT. 
 
UNITATS INTERIORS 
Totes les unitats interiors seran del tipus cassette de quatre vies encastades al cel ras, exceptuant la de lo 
sala d’acollidal que serà de conductes. 
Els models instal·lats son: 
 
PLANTA BAIXA 

 MODEL  
Nº unitats Pot. Fred KW TIPUS 

Recepció 1 3,6 ARNU12GM1A4 
Conferències 2 7,1 ARNU24GTPC4 
Formació 2 7,1 ARNU24GTPC4 
Cortina 1 15,9Calor AIRTECNICS 
Associació 1 9,5 UT36R+UU36WR 
Rack 1 6,6 PC24SQ.SSK 

 
PLANTA PRIMERA 

 MODEL  
Nº unitats Pot. Fred KW TIPUS 

Sala tècnica 2 2,8 ARNU09GTRD4 
Sala dinamització 1 2,8 ARNU09GTRD4 
Sala reunions 1 2,8 ARNU09GTRD4 
Formació 1 4,5 ARNU15GTQD4 
Pas 1 3,6 ARNU12GTRD4 
Economia  1 2,8 ARNU09GTRD4 
Consolidació 1 2,2 ARNU07GTRD4 
Direcció 1 3,6 ARNU12GTRD4 
Gestoria 1 1,6 ARNU05GTRD4 
Bancaris 1 1,6 ARNU05GTRD4 
Office 1 3,6 ARNU12GTRD4 
Pas 1 1,6 ARNU05GTRD4 

 
PLANTA RESTAURANT 

 MODEL  
Nº unitats Pot. Fred KW TIPUS 

Restaurant 2 6 ARNU21GTQD4 
Bar 2 7,1 ARNU24GTPC4 
Cuina 1 8,2 ARNU28GTPC4 
Sala reunions 1 2,8 ARNU09GTRD4 

 
Es limitaran els nivells de soroll i vibracions que les instal·lacions d’aire condicionat pugin transmetre als 
diferents espais, a traves de les subjeccions o punts de contacte d’aquelles amb els elements construïts, de 
tal forma que no s’augmentin perceptiblement els nivells deguts a les restants fonts de soroll de l’edifici. 
Els equips s’instal·laran sobre suports antivibratoris elàstics segons UNE 100153IN. 
 
VENTILACIÓ 
Per a la ventilació de l’edifici es preveu la instal·lació de diferents recuperadors de calor. 
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Per establir el cabal d’aire d’aportació a l’edifici, s’ha tingut en compte la normativa UNE-EN 15251 
“Parámetros del ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación de la eficiencia energética de 
los edificios incluyendo la calidad del aire interior, condiciones térmicas, iluminación y ruido”. 
Aquesta normativa indica el cabal d’aire a introduir per persona, i el cabal addicional per diluir els 
contaminants interiors provocats pel mobiliari, paviments i altres productes existents en una sala, i aconseguir 
uns nivells de qualitat de l’aire d’acord amb els indicats al RITE. Aquest nivells son: 
 

Categoria Persones Materials de construcció i decoració 
  Pol·lució molt baixa Pol·lució baixa Pol·lució alta 
 l/s x persona l/s x m2 l/s x m2 l/s x m2 
IDA 1 10 0.5 1 2 
IDA2 7 0.35 0.7 1.4 
IDA3 4 0.2 0.4 0.8 

 
Els valors indicats en la primera columna representen els cabals necessaris per a diluir les emissions de les 
persones. 
Els valors indicats en les altres tres columnes representen els cabals necessaris per a diluir la contaminació 
deguda a les emissions dels materials. 
El cabal total serà la suma dels cabals necessaris per a diluir la contaminació procedents de les dues fonts, 
persones i materials (de construccions i decoració). Prenent una pol·lució alta establim: 
 

Categoria l/s per persona 
IDA 1 12 
IDA 2 8.4 
IDA 3 4.8 

 
Amb aquest criteris i els indicats en la taula 1.4.2.1 del RITE establim el cabal per a cada recuperador: 

 
 
 
PLANTA BAIXA CONFERÈNCIES  

Sala Categoria Cabal l/s x persona Persones l/s total m3/h total 
Sala de conferències IDA3 8 56 448 1.612 

 
PLANTA BAIXA FORMACIÓ  

Sala Categoria Cabal l/s x persona Persones l/s total m3/h total 
Sala de formació     IDA2 12.5 32 400 1.440 

 
PLANTA BAIXA RESTAURANT 

Sala Categoria Cabal l/s x persona Persones l/s total m3/h total 
Sala de reunions IDA3 8 10 80 282 
Bar restaurant IDA3 8 56 448 1.612 
     1.894 
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PLANTA PRIMERA OFICINA TÈCNICA 

Sala Categoria Cabal l/s x persona Persones l/s total m3/h total 
Oficina+reunions IDA2 12.5 13 162.5 585 

 
PLANTA PRIMERA SALA DINAMITZACIÓ, REUNIONS I FORMACIÓ 

Sala Categoria Cabal l/s x persona Persones l/s total m3/h total 
Sala formació IDA2 12.5 20 250 900 
Sala reunions IDA2 12.5 10 125 450 
Sala dinamització IDA2 12.5 4 50 180 
     1.530 

 
PLANTA PRIMERA EDIFICI ANNEX 

Sala Categoria Cabal l/s x persona Persones l/s total m3/h total 
Office IDA3 8 10 80 288 
Serveis bancaris IDA2 12.5 2 25 90 
Gestoria IDA2 12.5 2 25 90 
Direcció IDA2 12.5 3 37.5 135 
Associació IDA2 12.5 10 125 450 
     1.053 

 
La sala economia circular i consolidació es ventilaran de forma individual amb un ventilador SILENT DUAL 
200 o equivalent autònom i intel·ligent que ajusta les seves a les condicions ambientals i a la demanda de 
ventilació a través de dos sensors, un detector de presència  i un sensor d’humitat. En aquesta sala s’adopta 
aquest sistema per dificultat tècnica de travessar les parets existents de pedra. 
 
Els recuperadors de calor se li embocaran quatre conductes, un d’extracció de sala, extracció al exterior, 
entrada d’aire exterior i un altre d’aportació a sala. Aquest conductes discorreran per cel ras. 
Els conductes emprats seran de la marca CLIMAVER A2 NETO o equivalent. 
Per l’aportació i extracció es faran servir reixes encastades al cel ras de la marca MADEL model AMT-AC+SP 
de mides variables segons necessitats. 
La regulació dels recuperadors es realitzarà amb el comandament terminal usuari pantalla tàctil i a traves de 
sonda de CO2 instal·lada en el conducte d’extracció general es seleccionarà els nivells de CO2 per la 
velocitat mínima (60% de la màxima) o màxima . La posta en marxa es realitzarà per detector de moviment 
en les sales restaurant, formació, conferencies i planta primera. Les sondes de moviment de cada 
recuperador s’instal·laran en paral·lel i donaran una senyal 24v o 230v en cas de detectar moviment. Per la 
realització d’aquest control s’instal·laran tres quadres de Montrol o equivalent. Aquest quadres es podran 
comunicar amb el sistema de telegestió a través de llenguatge Modbus RTU o TCP. Els recuperadors sempre 
arrancaran a velocitat mínima (60% de la màxima), si la sonda CO2 detecta que es supera el valor prefixat 
(500ppm per sobre dels ppm de l’ambient exterior, l’ambient exterior habitualment es troba a 400ppm), el 
recuperador augmentarà la velocitat progressivament fins a la velocitat màxima.  
La pèrdua de carrega de les bateries frigorífiques dels recuperadors són: 
 

Model recuperador Zona Cabal m3/h del punt de 
treball 

Pèrdua de carrega Pa 

E-AVDU-REVAC-2300 Restaurant - bar 1.894 29 

E-AVDU-REVAC-2300 Conferències  1612 25 

E-AVDU-REVAC-2300 Sala dinamització P1º 1.530 21 

E-AVDU-REVAC-1800 Formació P. baixa 1.440 47 

E-AVDU-REVAC-1800 Annex p. 1º 1.047 27 
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E-AVDU-REVAC-900 Oficina tècnica 585 22 

 
Els conductes de climatització s’han dimensionat fent servir la següent taula: 
 

 
Filtració aire exterior 
L’aire exterior de ventilació s’introdueix al edifici degudament filtrat segons l’apartat I.T.1.1.4.2.4. S’ha 
considerat un nivell de qualitat d’aire exterior per tota la instal·lació ODA 2, aire amb altes concentracions de 
partícules. 
Las classes de filtració utilitzades en la instal·lació compleixen amb la taula 1.4.2.5 per filtres previs i finals. 
Filtres previs: 
 

 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F6 F6 F6 F6 

ODA 2 F7 F6 F6 F6 
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ODA 3 F7 F7 F6 F6 

 
Filtres finals: 

 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F6 

ODA 2 F9 F8 F7 F6 

ODA 3 F9 F9 F7 F6 

 
 
SISTEMES DE CONTROL  
El sistema de control de totes les unitats interiors es realitzarà independent per a cada sala, mitjançant un 
panell de comandament PAR 21MAA o equivalent amb pantalla de cristall líquid, que permet realitzar tot tipus 
de funcions de forma autònoma i senzilla. 
Totes les unitats interiors i exteriors es connectaran amb cable bus 2x1.5mm2 apantallat i trenat amb el 
mòdul centralitzat. Aquest mòdul es connectarà amb cable categoria 6 a la xarxa ethernet. 
El control del sistema de ventilació es realitzarà amb un sistema de quadres elèctrics metàl·lics de 
400x300mm de Moncontrol o equivalent per la gestió dels recuperadors. Inclou un controlador cpco mini de 
Carel per la lectura de la sonda de CO2, el control proporcional del ventilador EC, la maniobra del 
recuperador amb detectors de moviment i l’activació del control LG. Inclou també transformador i relés per la 
maniobra, programació i configuració. L'activació i parada dels recuperadors es realitzarà per la senyal dels 
detectors de moviment de cada sala. Paral·lelament la velocitat del recuperador es variarà amb la senyal de 
la sonda de CO del conducte d'extracció d'aire de les sales.  
 
CÀLCULS              
Condicions de càlcul 
 
Justificació del compliment de l’exigència de qualitat del ambient del apartat 1.4.1 
La exigència de qualitat tèrmica del ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionament de la 
instal·lació tèrmica. Por tant, tots els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es mantenen dins dels 
valors establerts. 
 
 
En la següent taula apareixen els límits que compleixen en la zona ocupada. 
 

Paràmetres Límit 

Temperatura operativa en estiu (°C) 23 ºC - 25ºC 
 

Humitat relativa en estiu (%) 45 %- 60% 
 

Temperatura operativa en hivern (°C) 21 ºC- 23ºC 
 

Humitat relativa en hivern (%) 40 %- 50% 
 

Velocitat mitja admissible con difusió por mescla (m/s) V < 0.14 
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A continuació es mostren els valors de condicions interiors de disseny utilitzades en el projecte: 
 

Referència 
Condicions interiors de disseny 

Temperatura d’estiu 
verano 

Temperatura d’hivern 
invierno Humitat relativa interior 

local climatitzat 26 21 50 

 
Mètode de càlcul de la carrega tèrmica 
Per al càlcul de la càrrega tèrmica de la calefacció, es tindran en compte els següents factors: transmissió, 
infiltració, ventilació, orientació, suplements per intermitència i suplements per pèrdues en conduccions. 
Càlcul de les pèrdues de calor per transmissió: 
Qt=S*K*At    Essent: 
Qt .- Quantitat de calor total per transmissió. 
S  .-  Superfície en m2. 
K  .- Coeficient de transmissió de calor en Kcal/h  m2 ºC   
At .- Diferencia entre la temperatura interior i exterior. ( ti  - te ) 
 
Càlcul de les pèrdues de calor per infiltracions d’aire: 
Qi= V*Ce*Pe*n*At   Essent: 
Qi .- Quantitat de calor total per infiltracions de l’aire. 
V  .-  Volum en m3. 
Ce .- Calor específic de l’aire 0.24 Kcal / Kgr ºC. 
Pe  .- Pes específic de l’aire sec 1.24 Kgr / m3 a 10ºC. 
n .- Numero de renovacions / hora 
At.-– Diferencia entre la temperatura interior i exterior. ( ti  - te ) 
 
El càlcul de la pèrdua total de calor es determinarà per la formula: 
Q= (Qt + Qi ) * (1 + F)  Essent: 
Q.- Quantitat de calor total en Kcal / h. 
Qt .- Quantitat de calor total per transmissió. 
Qi .- Quantitat de calor total per infiltracions de l’aire. 
F.- Suma de suplements (Orientació, intermitències, etc...). 
 
Suplement per orientació: 
 
Nord           +20%. 
Sud             +0%. 
Nord Est     +10%. 
Nord Oest   +10%. 
 
Coeficients de transmissió aproximats i teòrics: 
Mur exterior .........................................       0.73 W / m2 ºC   
Tancaments de vidre doble ..................      2.2-3.1W / m2 ºC   
Terra a local .........................................      0.5   W / m2 ºC   
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Sostre exterior.......................................     0.41 W / m2 ºC  
Forjat i tàbics  local no climatitzat......       0.95-1.2 W / m2 ºC 
 

MC 6.6 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques). 
En els nuclis sanitaris es garantirà un cabal de ventilació de 15l/s per unitat higiènica (54m3/h). S’instal·larà 
un extractor de forma individual amb un ventilador SILENT DUAL 200 o equivalent autònom i intel·ligent que 
ajusta les seves a les condicions ambientals i a la demanda de ventilació a través de dos sensors, un 
detector de presència  i un sensor d’humitat. Cada bany es ventilarà independentment a través de conducte 
metàl·lic de diàmetre 125mm. La posta en marxa de la ventilació és per la pròpia regulació i control 
incorporada en l’extractor. 
 

MC 6.7 Telegestió. 
Aquest apartat té com objecte definir els treballs necessaris per dotar la Masia Els Bellots d’una plataforma 
de supervisió que permeti monitoritzar, controlar i analitzar el funcionament de sistemes auxiliar com: grups 
electrògens, sistemes de commutació, sistemes d’alarmes i intrusions, SAI (sistema d’alimentació 
ininterrompuda), centrals d’incendis i sistemes VRV. 
 
Descripció i justificant de la solució 
Com a sistema de monitorització de dades, es disposa de l’actual plataforma de l’Ajuntament de Terrassa 
(NEARBYSENSOR), plataforma IOT d’entorn web, desenvolupada amb llenguatges HTML5, Python i PHP, 
que permet una integració còmode i fàcil amb els entorn de control descrits. 
A nivell de sistemes per controlar, tot i que es troben diferents tipologies de cada un d’ells, s’opta per instal·lar 
una solució estandarditzada a tots els edificis implicats, amb un PLC MC-80 en el cas que sigui necessari, o 
similar, amb diferents combinacions de mòduls d’ampliació d’entrades i sortides tant digitals com 
analògiques. 
Existeix la possibilitat de que no sigui necessari el control dels sistemes en alguna instal·lació, per lo que es 
distribuiran passarel·les de comunicacions i/o capçaleres descentralitzades amb entrades tant digitals com 
analògiques, sempre que sigui necessari, per monitoritzar les senyals necessàries. 
Sempre que les tipologies dels sistema a automatitzar ho permetin, s’instal·laran targetes de comunicació en 
el PLC o passarel·les per sortir amb el protocol de comunicació Modbus TCP capa el node IOT de 
NERABYSENSOR que restarà instal·lat en un ordinador del tipus industrial en el quadre del servidor de 
l’edifici. 
El fet d’intentar estandarditzar lo descrit, permet simplificar la instal·lació, l’enginyeria i la posta en marxa de 
tot el sistema, així com, les posteriors tasques de manteniment, tant a nivell de formació del personal com a 
nivell de recanvis necessaris. 
Segons lo descrit, l’arquitectura bàsica del sistema de control s’observa en la següent figura. 
 

 
 
Sistemes a monitoritzar 
 
A continuació es descriuen el sistemes que intervenen en la integració i monitorització i supervisió, així com, 
les tipologies de cada sistema. 
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- Grup electrogen: Aquest equip disposarà d’una centraleta que és l’encarregada de decidir les 
accions i monitoritzar els estats del grup electrogen. Disposarà de protocol de comunicació en 
llenguatge Modbus. 

- Commutació de xarxa:  En aquest sistema es vol monitoritzar tots els estats de commutació dels 
que disposen els equips. Aquesta supervisió es realitzarà via cablejat elèctric i en cas de que 
sigui necessari, s’ubicaran controladors de fases per detectar si hi ha tensió de xarxa. Aquest 
detector de fases haurà de ser el model RM17 TT00 de la marca SCHNEIDER o similar. 

- Alarma d’intrusió: La central d’intrusió disposarà d’un modul de comunicació Ethernet que 
permetrà la comunicació prèvia connexió al switch del rack. Es disposarà d’una màquina virtual 
amb Windows 10 on s’instal·larà el software Vigiplus que realitzarà la traducció del protocol i es 
connectarà amb la plataforma de l’Ajuntament. Es visualitzarà estats de la central (averia no 
activa, alarma, armada) , es podrà activar i desactivar central. 

- SAI: El SAi disposa de targeta de comunicació amb protocol SNMP. 
- Central d’incendis: La central disposarà de comunicació via protocol Modbus TCP. 
- Sistema de climatització: Disposaran de centraleta de gestió tipus AC Smart IV. S’instal·larà una 

passarel·la per el control remot de l’equip.  
 
Quadres de control 
 
S’haurà de preveure una reserva d’espai lliure del 30%.  
 

 
 
 
El quadre de control, estarà ubicat en un punt estratègic, per recollir el màxim de senyals possibles. Aquest 
quadre de control s’alimentarà amb 230 V del SAI que s’ubicarà al Rack de comunicació de cada edifici. 
Disposarà de les proteccions diferencial i magneto-tèrmiques necessàries per protegir tant als equips com a 
les persones que el manipulin. 
El quadre de control disposarà de les següents característiques: 

o Dimensions: 600 X 600 X 250 mm 
o 1 x Switch de 5 ports Ethernet. 
o 1 x Capçalera d’entrades i sortides descentralitzades. 
o Mòduls d’entrades i sortides necessaris. 

 
Es pot observar amb més detall en els esquemes elèctrics adjunts en els annexos. 
 
Les capçaleres d’entrades i sortides que s’utilitzin han de ser modulars amb la possibilitat de mòduls 
addicionals de comunicació sèrie, tipus 750-352 de WAGO o similar. 

- Dos ports Ethernet amb comunicacions EtherNet/IP , Modbus TCP/UDP RJ45 
- Rang de temperatura de funcionament 0...+55ºC 
- Humitat màxima de funcionament 95% 
- Possibilitat d’incorporar mòduls addicionals de 16 entrades digitals 
- Possibilitat d’incorporar mòduls addicionals de 8 sortides digitals 
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- Possibilitat d’incorporar mòduls addicionals de 8 entrades analògiques de 16 bits, compatibles amb 
sensors de corrent i voltatge. 
- Possibilitat d’incorporar mòduls addicionals de comunicació sèrie RS485, Modbus RTU. 

 
Node IoT  
 
El node IOT es principalment un ordinador industrial que ha de complir els següents requeriments mínims 
definits en la normativa “UNE 178108” de Ciutats Intel·ligents. A més dels requeriments marcats per la 
normativa es defineixen els següents: 

o Dispositiu de tipus industrial. 
o Emmagatzematge : Mínim 30GB SSD. 
o Processador: Mínim processador doble nucli. Tipus Celeron N3350 Dualcore 1,1 GHz 
o Memòria: 4GB . 
o Muntatge: Ha de ser enrackable i no ocupar més de 3U. Possibilitat de muntar en carril DIN. 
o Font d´alimentació externa 230 V. AC/24 V. DC, 60W. 
o Protecció contra sobretensions nivell 3. 
o Garantia de 5 anys pel dispositiu PC al instal·lar els dos components anteriors (font 
d´alimentació i protecció) 
o Xarxa: 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 
o 1 x COM RS-232/422/485 
o 2 x COM RS-232 
o 2x USB 2.0 
o 2x USB 3.0 
o Sortida de monitor 2 x DisplayPort 
o Temperatura ambient (servei) 0 °C ... 50 °C 
o Temperatura ambient (emmagatzematge / transport) -40 °C ... 70 °C 
o Connector d´alimentació endollable amb bornes de cargol. 
o Homologació CE y UL. 
o Sistema Operatiu: El sistema emprat pel node IoT ha de ser OpenSource, en concret ha de 
suportar distribucions CentOS o Debian. 
o El Sistema Operatiu ha de ser compatible amb el sistema de monitorització corporatiu ( Zabbix ). El 
Node IoT ha d’instal·lar l’Agent Zabbix. 
o El Sistema Operatiu ha de ser compatible amb el sistema d’automatització corporatiu ( Automic-
UC4 ). 
o Compatible amb un sistema de distribució d’imatges amb control de versions. 

 
Aquest equip té com a objectiu la concentració de la informació de tots els dispositiu comunicants del edifici 
així com l’enviament de forma segura a través de les diferents xarxes de comunicació fins a les plataformes 
de operació i de ciutat. El node disposa d’autonomia local que fa que en cas de caiguda de les plataformes 
centralitzades o xarxes de comunicació pugem disposar d’un control local des de el propi edifici. 
 
 

 
Aquest PC industrial, s’ubicarà en els racks de comunicacions de cada edifici. També, s’haurà d’ubicar un 
SAI en el mateix rack per l’alimentació exclusiva del PC Industrial, el quadre de control i les caixes de 
connexions, ja que en cas de pèrdua de tensió, sigui capaç de monitoritzar els estats.  
 
Els requeriments mínims dels equips SAI han de ser: 
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o Autonomia: de mínim 20minuts per a tots els dispositius del rack. 
o Muntatge: Enracable amb una ocupació màxima de 2U i en cas d’extensió per 
necessitat de la autonomia el màxim ha de ser de 4U. 
o Gestió per SNMP. 
o Ha de contemplar procediments de parada automàtica de servidors i equips en cas 
d’esgotament de les bateries. 

 
La ubicació del Node IoT i SAI serà el rack de comunicacions de l’edifici. El Rack El rack ha de disposar de 
10U lliures per poder instal·lar els dos dispositius.  S’ha de revisar el nombre de boques disponibles al switch, 
existint un mínim de dos boques lliures.  
 
Cablejat necessari 
 
Alimentació del Node a traves del SAI amb linia 3x2.5mm2, el SAi s’alimenta des de la linia rack des del 
quadre planta baixa. Comunicació del Node amb cable UTP categoria 6A. 
El cablejat per el quadre de commutació és d’alimentació 230V 3x2.5mm2 i 2 manegues de 6x1mm2 
d’interconnexió d’elements a 24v a través de relés. 
El cablejat de la central d’intrusió es de 6x1mm2 o cablejat UTP cat. 6A en cas de permetre comunicació. 
El cablejat de la central d’incndis es de 6x1mm2 o cablejat UTP cat. 6A en cas de permetre comunicació. 
El cablejat del SAI amb cable UTP categoria 6A. 
El cablejat del grup electrogen amb cable UTP categoria 6A. 
El cablejat del VRV amb cable UTP categoria 6A. 
 

MC 6.8 Instal·lacions elèctriques. 
OBJECTE  

Es finalitat d’aquest capítol la descripció de les instal·lacions elèctriques de LA Masia Els Bellots de Terrassa 
tenint present les normes i prescripcions segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del 2002 (Decret 
842/2002 del B.O.E del 2 d’Agost de 2002) e Instruccions Complementaries vigents. 
 

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES ICT-BT D’APLICACIÓ 

La instal·lació elèctrica és projecta de tal manera que compleixi el vigent  Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons Decret 842/2002 del B.O.E del 2 d’Agost de 2002) e Instruccions Complementàries vigents, 
així com Disposicions i Annexes de la Generalitat de Catalunya fins a la data. 
També s’han tingut en compte les normes Particulars de la Companyia subministradora d’energia elèctrica 
sobre les instal·lacions d’Enllaç, aprovades per el Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Les Instruccions Tècniques Complementaries d’aplicació per aquest cas són: 
 ICT-BT-12 ”Instalaciones de enlace. Esquemas-Acometidas” 
 ICT-BT-13 “Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección” 
 ICT-BT-14 ”Instalaciones de enlace. Linea general de alimentación” 
 ICT-BT-15 “Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales” 
 ICT-BT-16 ”Instalaciones de enlace. Contadores” 

ICT-BT-17 “Instalaciones de enlace. Dispositivos privados de mando y protección” 
 ICT-BT-18 ”Puesta a tierra” 

ICT-BT-19 “Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones de caracter general”. 
ICT-BT-20 “Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación” 
ICT-BT-21 “Intalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectores” 
ICT-BT-22 “Instalaciones interiores o receptoras. Protecciones contra sobreintensidades” 
ICT-BT-23 “Intalaciones interiores o receptoras. Protecciones contra  sobretensiones” 
ICT-BT-24 “Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra contacto directos e indirectos” 
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     ICT-BT-28 “Instalaciones de pública concurrencia” 
 ICT-BT-43 “Receptores. Prescripciones generales” 
 ICT-BT-44 “Receptores para alumbrado” 
 ICT-BT-47 “Receptores. Motores” 

ICT-BT-48 “Receptores. Transformadores y autotransformadores. Reactancias y rectificadores. 
Condensadores”. 

 
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 

Ús a què es destina: ADMINISTRATIU 

Classe d’instal·lació: I   (PUBLICA CONCURRÈNCIA) 

Potència concertada pel promotor:              139 kW 

Empresa subministradora: ENDESA 

Tensió de  subministrament: 230/400 V 

Secció de derivació individual: 240mm2 

Intensitat ICPM: 400 reg 200A 

Potència màxima admissible: 139 kW 

Potència instal·lada: 201kW 

Potència a contractar: 139 Kw 

 

PREVISIÓ DE CÀRREGUES (ITC-BT 010) PER A CIRCUITS 
En el llistat de l’apartat de càlculs, s’ha indicat, per a cadascun dels circuits, el tipus i nombre de lluminàries, 
maquinària i d’altres elements a connectar amb la seva potència (potència màxima) i les previsions per a 
d’altres receptors no fàcilment classificables (endolls, etc). 
 
ESCOMESA  
El  tipus de conductors a emprar seran fixats per l’empresa distribuïdora.   
La secció de coure o alumini dels conductors en mm2 serà la que ordeni la Companyia Elèctrica per la 
potencia demandada. 
 
CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (ITC-BT-11) 
La seva situació es decidirà entre la propietat i la companyia elèctrica, genèricament es situarà sobre façana 
en un lloc de lliure accés. S’haurà de verificar amb informe tècnic de companyia que la seva ubicació 
coincideix amb la previsió de situació d’aquest projecte. 
La CGP es situarà dins d’un nínxol amb porta metàl·lica i pany de companyia. La part inferior de la porta 
estarà a 30 cm del terra. El nínxol es troba situat en la façana del carrer de l’aigua. 
La CGP serà del tipus homologat per companyia amb grau IP-43 IK-8,  precintable i recomanat classe II. 
En la següent taula es pot observar la intensitat del fusible en funció de la LGA a protegir: 
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SECCIÓ LÍNIA GENERAL 

D’ALIMENTACIÓ 
INTENSITAT MÀXIMA 

CONDUCTOR UNIPOLAR 
(RZ1) 

INTENSITAT  NOMINAL 
FUSIBLE TIPUS Gg 

(A) 
10 60 63 
16 80 63 
25 106 80 
50 159 125 
95 245 200 
150 338 250 
240 455 400 

 
En la següent taula es pot observar la potencia màxima admissible en funció del  tipus de CGP per un Cos γ 
= 0.9. 

TIPUS DE CAIXA GENERAL            
(CGP) 

POTENCIA MÀXIMA (KW) 

100 62 
160 99 
250 155 
400 249 

 
  LÍNEA GENERAL D’ALIMENTACIÓ O DERIVACIÓ INDIVIDUAL (ITC-BT-14) 
La línia general d’alimentació és la part compresa entre la CGP, i l’interruptor general de tall  omnipolar situat 
en el conjunt de mesura. Al tractar-se d’un sol abonat LGA i derivació individual coincideixen. 
La secció dels conductors s’ha calculat tenint en present que la caiguda de tensió màxima admissible en la 
línia, no pot superar el 1,5%, i que permet el pas de la corrent total del subministrament. En tot cas, la secció 
mínima dels conductors a instal·lar serà de 10mm² en cas que el conductor sigui de coure i de 25 mm² en cas 
que sigui d’alumini (confirmar en la   taula de càlcul). Els conductors seran unipolars tipus RZ1 0.6/1 KV. El 
traçat de la línia general d’alimentació serà el mes rectilini possible. Les línies estaran constituïdes per 3 
conductors de fase unipolars de coure, amb aïllament i coberta segons la UNE 21123 i aïllats, disposant d’un 
aïllament minin de 0.6/1 kv. 
No serà necessari que disposi de conductor de terra.  
Segons la ICT-BT-14, els conductors aniran protegits amb tubs no propagadors de flama i complint les 
instruccions ITC-BT-21, així com les UNE EN 50085-1 i la UNE en 50086-1. El neutre estarà constituït per un 
conductor unipolar de les mateixes característiques. 
La conducció podrà ser amb canals amb grau superior a IP-2X (o sigui podran ser perforades), serà                          
necessari l’ús d’un útil per poder obrir la tapa, serà  no propagador de la flama, segons la CPI-96 en els trams 
que passin per recorreguts d’evacuació hauran de ser M1, haurà de ser ampliable en un 100%. Les canals 
podran ser metàl·liques o plàstiques, en el cas de les primeres s’hauran de connectar a terra. 
Altres canalitzacions possibles són tub encastat, tub enterrat, tub superficial i conductes d’obra. 
El recorregut de la línia queda grafiat en els plànols i s’utilitzarà canal dins de la TMF i tub enterrat fins a la 
Masia.                                                         
En la següent taula podem veure les característiques de les canalitzacions: 
                                                 

TRIFÀSIC CANAL 
mm2RZ1-K 

TUB  
RZ1-K 

10 mm2 1240 75 
16 mm2 1625 75 
25 mm2 2139 110 
35 mm2 2635 110 
50 mm2 3478 125 
70 mm2 4724 140 
95 mm2 5639 140 
120 mm2 7272 160 
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150 mm2 9275 160 
185 mm2 10893 180 
240 mm2 13514 200 

 
En la següent taula podem veure la intensitat màxima per cada secció en funció  del tipus de canalització: 
 

TRIFÀSIC 

CANAL  
NO 

PERFORADA 
RZ1-K 

CANAL 
PERFORADA 

RZ1-K 
(A) 

TUB 
ENTERRAT 

RZ1-K 
(A) 

TUB 
SUPERFICIAL 

RZ1-K 
(A) 

10 mm2 60 76 46 60 
16 mm2 80 105 60 80 
25 mm2 106 123 77 106 
35 mm2 131 154 91 131 
50 mm2 159 188 110 159 
70 mm2 202 244 135 202 
95 mm2 245 296 161 245 
120 mm2 284 348 182 284 
150 mm2 338 404 204 338 
185 mm2 386 464 230 386 
240 mm2 455 552 264 455 

  
La intensitat de la columna de la canal no perforada es segons ITC-BT-19 mètode C, columna 8, 40ºC de 
temperatura ambient. 
La intensitat de la columna de la canal perforada es segons ITC-BT-19 mètode F, columna 10, 40ºC de 
temperatura ambient. 
La intensitat de la columna del tub enterrat es segons ITC-BT-07 tenint en comte el factor 0.8 del tub, 25ºC 
de temperatura del terreny. 
La intensitat de la columna del tub superficial es segons ITC-BT-19 metode B, columna 8, 40ºC  de 
temperatura ambient. 
S’ha de tenir present que existeixen una sèrie de factors correctors com per exemple el d’agrupament de 
conductors. 
 
DERIVACIÓ INDIVIDUAL (ITC-BT-15) 
La derivació individual enllaçarà l’equip de mesura, situat a l’armari comptadors, amb l’IGA. La derivació 
individual i la línea general d’alimentació, en el cas d’un sol abonat, són la mateixa. 
 
 
EQUIP DE MESURA (ITC-BT-16) TMF 
L’armari de comptador tindrà que ser accessible en tot moment al personal de l’empresa subministradora, el 
qual haurà de poder fer les lectures i les verificacions en les millors condicions de treball i seguretat. 
L’equip de mesura es situarà en el mateix nínxol o armari que la CGP. S’haurà de verificar amb informe 
tècnic de companyia que la seva ubicació coincideix amb la previsió de situació d’aquest projecte. 
L’armari per l’interruptor de control de potencia serà precintable i les seves característiques tipus 
corresponent a un model oficialment aprovat. 
L’armari d’obra on s’ubiqui el comptador reunirà els següents requisits: 

• Estarà situat en zona accessible. 

• No tindrà bastidors entremitjos que dificultin la instal·lació o lectura del comptador i de la resta de 

dispositius. 
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• Disposarà de ventilació interna per evitar condensacions sense que disminueixi el seu grau de 

protecció. 

• Les dimensions de l’armari, seran les adequades per el tipus de comptador i equips auxiliars. 

• Les portes de tancament disposaran del pany que tingui normalitzat l’empresa subministradora de la 

zona. 

QUADRE DE COMANDAMENT I CONTROL (ITC-BT-17) 

Les característiques i composició dels quadres estan detallats en els esquemes elèctrics adjunts. 
 
Els dispositius de comandament i protecció s’han escollit seguint les prescripcions de les Instruccions ITC-
BT-08, ITC-BT-17, ITC-BT-18, ITC-BT-19, ITC-BT-22, ITC-BT-23, ITC-BT-24, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-
27 i ITC-BT-28. 
Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors, tindran els pols protegits 
corresponent al nombre de fases del circuit que protegeixin i les seves característiques d'interrupció estaran 
d'acord amb els corrents admissibles dels conductors del circuit que protegeixin. 
Els dispositius generals de comandament i protecció, se situaran el més a prop possible del punt d’entrada de 
les derivacions individuals. En tot moment es complirà les prescripcions de la ICT-BT-17.  
Tots els quadres s’ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 60.439-3, amb un grau de protecció mínim 
IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102. L’envoltant per a l’interruptor de control de potència 
es precintarà i el calibre estarà d’acord amb el tipus de subministra i tarifa a aplicar. Els quadres tindran els 
dispositius mínims de protecció i comandament que indica la ICT-BT-17 i els dispositius de protecció contra 
sobretensions segons la ITC-BT-23 quan sigui d’aplicació. 
L’interruptor general automàtic de tall omnipolar tindrà un poder de tall suficient per a que la intensitat de 
curtcircuit que es pugui produir en qualsevol punt de la instal·lació pugui seccionar. 
La resta d’interruptors automàtics i diferencials resistiran els corrents de curtcircuit que es puguin presentar 
en un punt de la instal·lació. La sensibilitat dels interruptors diferencials seran d’acord a la instrucció ITC-BT-
24. 
Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors seran de tall omnipolar i 
tindran els pols protegits corresponent al número de fases del circuit que protegeixin. Les característiques 
d’interrupció estaran d’acord amb les corrents admissibles dels conductors del circuit que protegeixin. 
S'ha dissenyat un quadre general de distribució en què s'ubicaran les proteccions de línies primàries, per a 
l'alimentació del conjunt de subquadres secundaris, que efectuen el control comandament i protecció de 
zones i sistemes i l'alimentació de totes les línies. Totes les sortides es connectaran amb terminals i seran 
convenientment retolades. 
L’armari del quadre general de protecció serà del tipus metàl·lic de doble aïllament i capaç de suportar 
ambients salins o equivalent. 
Tots els elements de protecció tindran els valors assenyalats en els esquemes, que assegurin la protecció 
dels cables i de les persones. 
Tots els elements de protecció aniran correctament senyalitzats amb indicadors de fòrmica per al seu fàcil i 
ràpida identificació. Els cables es marcaran amb el número del born de sortida del cable. 
A la porta de l'armari s'instal·larà un portaplànols per col·locar els esquemes del quadre actualitzats segons 
variacions aparegudes durant el transcurs de l'obra. Els armaris estaran connectats a terra. 
La instal·lació dels quadres estarà d'acord amb la instrucció ITC-BT-17 i la ITC-BT-28. 
La situació d'aquests es troba reflectida en els plànols, i en els esquemes unifilars de distribució es 
reflecteixen les seves connexions. 
L’interruptor general automàtic  de tall omnipolar tindrà el poder de tall suficient per a la intensitat de 
curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la seva instal·lació. En el nostre cas 20KA. 
La resta de interruptors automàtics i diferencials hauran de resistir les corrents de curtcircuit que puguin 
presentar-se en el punt de la seva instal·lació. En el nostre cas 10KA. 
Disposarem d’un quadre general que alimentarà la resta de subquadres formats per: 

 
SB-0 Quadre General Distribució 4x240+T mm²  RZ1-K(AS) 
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SB-1 Subquadre vestuaris 4x25+T mm²  RZ1-K(AS) 

 
SB-2 Subquadre Alberg 4x25+T mm²  RZ1-K(AS) 

 
SB-3 Subquadre serveis 

exteriors 
4x25+T mm²  RZ1-K(AS) 

 

SB-4 Subquadre Planta baixa 3x16+16+T mm²  RZ1-K(AS) 

 

SB-5 Subquadre Restaurant 3x25+25+T mm²  RZ1-K(AS) 

 

SB-6 Subquadre climatització 3x25+25+T mm²  RZ1-K(AS) 

 

SB-7 Subquadre associació 2x6+T mm²  RZ1-K(AS) 

 

SB-8 Subquadre primera 3x16+16+T mm²  RZ1-K(AS) 

 

SB-9 Subquadre segona 3x6+6+T mm²  RZ1-K(AS) 

 

SB-6 Subquadre ascensor 3x6+6+T mm²  RZ1-K(AS) 

 

SB-6 Subquadre previsió SAI 3x10+10+T mm²  RZ1-K(AS) 

 

MECANISMES 

Els mecanismes a utilitzar (polsadors, interruptors, commutadors, presses de corrent...)seran, en general, per 
anar en muntatge encastat i tindran el grau de protecció corresponent per a cada dependència. 
Els interruptors, commutadors i polsadors seran en general, d’una intensitat nominal de 10A i les presses de 
corrent generals seran d’una intensitat de 16 A i disposaran de pressa a terra incorporada. 
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L’altura de muntatge dels interruptors i endolls serà de 1.6mts sobre el paviment de les aules, sala 
polivalents, passadissos i lavabos, evitant d’aquesta manera possibles manipulacions i contactes indirectes 
dels usuaris. Aquesta alçada no va en contra de l’alçada de mecanismes indicada en el CTE DB SUA ja que 
s’entén que els usuaris no han de manipular els interruptors i endolls d’aquestes sales. Aquesta alçada 
s’haurà de confirmar en el replanteig de l’obra.  
En zones restringides al públic com son sales de reunions i despatxos l’altura de muntatge dels interruptors 
serà de 1 mts i els endolls 0.3mts per sobre del paviment. 
Tot mecanisme respondrà al model i color indicat per la direcció facultativa preferiblement marca JUNG o 
equivalent.  Els endolls de previsió de SAI seran de color vermell i els endolls d’us normal seran de color 
blanc. Els conjunt de treball seran de la marca CIMA o equivalent. 
 

ENCESES I LLUMINÀRIES 

L’enllumenat a tot el centre estarà repartit en tres línies independents com a mínim segons ITC BT 28.  
L’estudi de la il·luminació té per objecte aconseguir en els diferents espais una intensitat corresponent a la 
funció que es va a desenvolupar, repartida amb uniformitat superior al 40% a tot l’espai. Els nivells 
d’iluminació interior que la instal·lació d’enllumenat ha de garantir per les diverses àrees i locals son els 
següents: 
 
Nivells mitjos d’il·luminació: 
Circulacions                              150 lux 
Sala de treball, despatxos        500 lux 
Aules i espais docents            300 lux 
Lavabos, serveis i vestidors                    200 lux 
Sala polivalent             300 lux 
Aula d’informàtica          300 lux 
 
Les enceses de les diferents es realitzarà amb detectors de moviment i de presencia de sostre amb angle de 
detecció de 360º. Els detectors que maniobren sobre l’enllumenat disposaran d’un canal amb sortida relé de 
10A per a tot tipus de carregues inclòs led. Els detectors seran de clase II i amb temporització d´apagat 
regulable de 1 min a 30 minuts i d’ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Els detectors incorporaran una 
entrada per a polsador i detector esclau permeten apagar la il·luminació manualment. La programació del 
detector es farà via potenciòmetres o comandament a distancia (opcionalment). Alguns detectors de 
presència disposaran de dos canal. Aquest segon canal s’utilitzarà per l’encesa de la ventilació. 
Les sales de conferències i de formació de planta baixa disposaran de lluminàries led amb equip regulable en 
intensitat lumínica. Els detectors d’aquestes sales disposaran d’un sistema de regulació DALI que es 
maniobraran a través dels polsadors de les sales.  
 
 
TERRES (ITC-BT-18) 

No es contempla realitzar cap actuació referent a la xarxa de posta a terra ja que es considera que la xarxa 
existent de l’edifici ha de donar un resultat correcte per el funcionament de la instal·lació.  
Per aquest motiu, s’ha de realitzar una mesura de valor òhmic de la posta a terra per confirmar si s’ha de 
realitzar cap actuació. 
S’ha contemplat a amidaments partides de cablejat de coure nu de 35mm2 per a tot el traçat de safates 
metàl·liques. També es preveu una partida per realitzar un nou terra en cas de ser necessari. 
El terra existent en la zona de l’aula de formació de planta baixa es derivarà fins a la caixa de comprovació 
del quadre general. La caixa de comprovació es col·locarà al costat del quadre elèctric general. 
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CANALITZACIONS DE CONDUCTORS (ICT-BT-19), CONDUCTORS (ICT-BT-19) 

Repartiment de càrregues. 
Per tal que es mantingui un major equilibri en la càrrega dels conductors que formen part de la instal·lació, es 
procurarà que aquesta quedi repartida en les seves fases o conductors polars. 
 
Resistència d’aïllament dielèctric. 
Es faran servir conductors i aparells d’utilització, la resistència al aïllament dels quals, sigui al menys igual al 
valor senyalat per la norma UNE, assegurant la resistència d’aïllament de la instal·lació. Tanmateix, un cop 
realitzada la instal·lació, es comprovarà a l’obra que la resistència d’aïllament entre conductors i entre aquets 
en relació a terra, no sigui inferior a 500.000 Ω, segons ICT-BT-19. 
 
Sistemes d’instal·lació. 
La instal·lació interior s’efectuarà d’acord amb allò assenyalat a la norma UNE 20.460-3. Els conductors i 
cables seran de coure i sempre aniran aïllats. Seran fàcilment identificables,especialment per el conductor 
neutre i el conductor de protecció. El conductor neutre s’identificarà amb el color blau i el de protecció amb el 
color groc – verd. Els conductors actius s’identificaran amb el color marró i negre i en el cas de línies 
trifàsiques també amb el gris. Els cables seran no propagadors del incendi i amb emissió de fums i opacitat 
reduïda. Compliran la normativa de comportament al foc CPR. 
Les línies des del quadre als receptors es realitzarà mitjançant els sistemes següents: 
 

• Conduccions sota tubs 
 

Les conduccions sota tub es realitzaran des de la safata general de distribució o dels subquadres 
elèctrics fins a l'alimentació a cada punt de consum específic (lluminàries, preses de corrent, 
etc.). 
S'instal·larà tub PVC corrugat no propagador de la flama, tipus REFORPLAST-B o similar de 
grau de protecció 7 ó 9, per muntatge per cel ras. En les instal·lacions de superfície, com a 
norma general i excepte indicació de la DF, s'utilitzarà tub de PVC tipus GRISDUR en interiors i 
tub metàl·lic roscat en exteriors i zones que així ho requereixin. En les instal·lacions encastades 
s’utilitzaran tubs corrugats. En les instal·lacions soterrades s’instal·laran tubs corrugats de doble 
paret llisa interior. 
Les conduccions realitzades amb tub, seran determinades segons les recomanacions de la 
instrucció ITC-BT-07 i ITC-BT-21. 

 
Els diàmetres d'aquests tubs estaran d'acord amb el nombre de conductors que es vagin a 
allotjar en ells i de les seccions dels mateixos, basant-se la seva elecció amb la ITC-BT-21. 
Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins caixes de derivació. 
En el present projecte totes les instal·lacions interiors seran majoritàriament en el cel ras i 
encastades, tot que en la zona d’acollida i sales tècniques seran de superfície. 
Al tractar-se d’unes instal·lacions en un local de pública concurrència totes les canalitzacions 
(tubs, canals, safates, ...) seran no propagadors de la flama d’acord amb les Normes UNE-EN 
50.085 -1 i UNE-EN 50.086 -1. 

 
• Safata metàl·lica. 

Les safates partiran dels quadres elèctrics, des on es realitzarà una distribució de línies segons 
es grafia en plànols. S’utilitzaran safates tipus Rejiband o equivalent sense tapa de protecció. 
Aquest tipus de safata s’instal·larà en aquelles zones on quedi oculta per el fals sostre. 

 
• Canals 

Les canals partiran dels quadres elèctrics, des on es realitzarà una distribució de línies 
segons es grafia en plànols. S’utilitzaran canals cegues o perforades amb tapa de xapa tipus 
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Pemsaband o equivalent. Aquest tipus de canal s’instal·larà preferiblement en les zones on 
no es disposi de fals sostre i quan comuniquin verticalment quadres elèctrics. 

 
Tota la instal·lació interior estarà realitzada seguint les prescripcions de la ITC-BT-19, ITC-BT-20, 
ITC-BT-21 i ITC-BT-28. 

 
- El cablejat lliure d’halògens es realitzarà amb cable de coure tipus 750 V en les 

conduccions amb tubs i del tipus RVZ de 0'6/1kV en els recorreguts per safata o tubs 
soterrats. 

- Per al cable de 750V i 0,6/1 kV s’utilitzaran els colors propis per a cada funció tal i com 
indica la ITC-BT-19, sent: 
 

- Negre, Marró, Gris per a les fases 
- Blau per al neutre 
- Bicolor Groc/Verd per a la posada a terra 

 
- No es permeten la composició d'altres colors. 
- El conductor neutre serà d'igual secció que les fases. 
- Per establir la corresponent protecció contra contactes indirectes, tots els circuits derivats 

disposaran d'un conductor de protecció de coure que es connectarà a la xarxa de terra. 
- Al tractar-se d’un local de pública concurrència tots els cables elèctrics seran no 

propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda (segons UNE 21.123 i 
UNE 21.1002), tipus AFUMEX o similar. 

- Els conductors utilitzats seran de coure, aïllat amb PVC, per una tensió nominal de 750 V 
tipus UNE H07VK, o per una tensió nominal de 1000V tipus UNE RV-K, segons sigui el 
cas. Seran no propagadors del incendi. 

- Les caixes de derivació seran de material aïllant, col·locades a la major alçada 
 possible i tancades amb cargols per tal d’evitar fàcil obertura. 

 
En concret s’ha previst realitzar una distribució per canal i safata per facilitar un muntatge ordenat i un bon 
manteniment. Les safates discorreran per cel ras. Les safates metàl·liques aniran connectades a terra. 
Les derivacions es faran en el interior de caixes de connexió del grau de protecció corresponent, utilitzant-ne 
borns de connexions, no permetent-se la unió o connexió de dos cables mitjançant retorciment dels mateixos. 
Les dimensions d’aquestes caixes serà tal que permeti allotjar en el seu interior de forma sobrant, tot els 
conductors que tingui que allotjar. La profunditat serà equivalent, al menys, al diàmetre del tub mes gran, mes 
un 50%. Les caixes de derivació seran de material aïllant, col·locades a la major alçada possible i tancades 
amb cargols per tal d’evitar fàcil obertura. 
Cada punt de treball disposarà de dos endolls schucko de color blanc, dos endolls schucko de color vermell, 
diferents preses RJ-45 (segons indicacions en plànols), dins de caixa tipus CIMA equivalent. 
Tots els conductors de les línies principals de cada circuit seran executats amb conductors de coure aïllats 
tipus RZ1-K. 
Les derivacions per a les connexions dels aparells podran ser amb conductor de coure aïllat ES07Z1-K, dins 
de tubs de protecció, segons l’apartat anterior. 
En la següent taula podem veure les intensitats màximes en funció de la secció de conductor i sistema 
d’instal·lació: 
 

MONOFÀSIC TUB PLADUR AMB AÏLLAMENT 
-TUB PLADUR SENSE 

-REGATES 
-SUPERFICIALMENT 

1.5 mm2 13 15 
2.5 mm2 17.5 21 
4 mm2 23 27 
6 mm2 30 36 

10 mm2 40 50 
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En el cas de tub o canal existeixen uns factors per agrupament que veurem en la següent taula: 
DISPOSICIÓ  
DE CABLES 

NUMERO DE CIRCUITS O CABLES MULTI 
CONDUCTORS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ENCASTATS 1 0.8 0.7 0.65 0.6 0.55 0.55 0.5 0.5 
CAPA ÚNICA SOBRE PARET O CANAL NO 
PERFORADA 

1 0.85 0.8 0.75 0.75 0.7 0.7 0.7 0.7 

CAPA ÚNICA SOBRE SOSTRE 0.95 0.8 0.7 0.7 0.65 0.65 0.65 0.6 0.6 
CAPA ÚNICA SOBRE CANAL PERFORADA 1 0.9 0.8 0.75 0.75 0.75 0.75 0.7 0.7 
 

SEPARACIÓ 
 

NOMBRE DE CIRCUITS 
2 3 4 5 6 8 10 12 

EN CONTACTE 0.85 0.75 0.68 0.64 0.6 0.56 0.53 0.5 
7 CM 0.85 0.76 0.69 0.65 0.62 0.58 0.53 0.53 
10 CM 0.87 0.77 0.72 0.68 0.66 0.62 0.59 0.57 
 
En els plànols s’han assenyalat i dimensionat les canalitzacions principals per on passa el cablejat dels 
diferents circuits. Es realitzarà en safata metàl·lica amb posta a terra. Les connexions als aparells 
d’enllumenat, endolls es farà en tub corrugat de PVC. 
 

PROTECCIONS DE LA INSTAL·LACIÓ 

Protecció contra sobreintensitats i curt circuits (ITC-BT-23). 
Cadascuna de les línies derivades del quadre de comandament i protecció seran protegides per interruptors 
automàtics magnetotèrmics d’intensitat i corbes característiques adequades als conductors a protegir, d’acord 
amb la ITC-BT-22. 
La intensitat màxima admissible dels interruptors magnetotèrmics serà inferior a la intensitat màxima 
admissible del conductor del circuit i de les seves derivacions. En general, la derivació mínima serà de 
1,5mm2 amb un PIA de 10 A; 2.5mm2 amb un PIA de 15 A; 4mm2 amb un PIA de 20 A; 6mm2 amb un PIA 
de 25 A; 10mm2 amb un PIA de 32 A i 16mm2 amb un PIA de 40 A. 
 
Protecció contra contactes directes (ITC-BT-24). 
No hi ha d’haver cap punt a la instal·lació on el conductor quedi al descobert. La instal·lació de conductors es 
farà amb cables aïllats per a tensions nominals de servei de 750 i 1.000 V., coberta aïllant de PVC. Aniran 
col·locats al interior de tubs o canalitzacions de material i característiques adequades al local i ús.  
Protecció contra contactes indirectes (ICT-BT-24). 
La instal·lació interior quedarà protegida amb una protecció classe TT, mitjançant la posada a terres de totes 
les masses que puguin quedar eventualment en tensió, associat a dispositiu de tall per intensitat de defecte 
(interruptor automàtic diferencial). 
Aquesta protecció a terres s’associarà a interruptor diferencial de sensibilitat mínima 30 mA en les línies 
d’alimentació a punts d’enllumenat i/o endolls de freqüent utilització, i de sensibilitat de 300 mA en les línies 
d’alimentació a maquinària.  
S’evitaran fent servir interruptors diferencials d’alta sensibilitat que actuïn desconnectant la instal·lació quan 
es produeixi una tensió indirecta de valor igual o superior a 24/50 volts. Així doncs ha de complir: 
 
             24 Volts           24 
    Is <                   =               = 0,6 A 
                                                R Terres            37 
 
Ja que fem servir diferencials de Is = 0,03 i 0,3 A, es complirà la condició anterior. 
 
 
 



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
Justificació de les sensibilitats dels diferencials: 
 
            Segons la instrucció ITC-BT-18 
 
    V 
                                   R = 
              Is 
 
 Per una sensibilitat de 0,03 A i 0.3A i una tensió de 50V la resistència màxima serà de: 
 
  50 V             50 V 
                 R =               = 1666,6 Ω(1)                          R =       = 166 Ω (1)   
                        0,03A            0,3 A 
 
 
 Per una sensibilitat de 0,03 A i 0.3A i una tensió de 24V la resistència màxima  serà de: 
 
  24 V             24 V 
               R =                  = 800 Ω(2)                              R =        = 80 Ω (2)   
                        0,03A            0,3 A 

 
1) Per a emplaçaments secs. 

2) Per a emplaçaments humits 

 
La resistència de terra és aconsellable que no sigui superior a 10, per això els interruptors diferencials 
instal·lats garanteixen una protecció molt superior. Al existir una xarxa d’ordinadors es aconsellable que el 
valor de resistència a terra no superi els 6 Ohms. El conductor de posta a terra ha de tenir un contacte 
elèctric perfecta, tant a les parts metàl·liques que es vulgui posar a terra com en l’elèctrode. 
Els equips d’enllumenat de classe II sense parts metàl·liques accessibles no caldrà connectar a terra. 
A la xarxa equipotencial de terres es connectaran les parts metàl·liques dels armaris de protecció i maniobra, 
maquinaria i lluminàries, així com motors, equips i botoneres de la instal·lació elèctrica i totes les parts 
metàl·liques de la resta de la instal·lació. Les connexions es realitzaran bé amb terminals cargolats o bé amb 
soldadura. 
 
Conductor de protecció (ICT-BT-19) 
Les seccions del conductor de protecció no seran, en cap cas, de secció inferior a la del conductor de la fase 
si aquest és igual o inferior a 16 mm2, amb un mínim de 2,5 mm2. Per seccions dels conductors de fase 
superiors a 35 mm2, la secció del conductor de protecció serà superior o igual a la meitat de la fase. 
 

PRESCRIPCIONS PARTICULARS COM A LOCAL DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA (ICT-BT-28) 

Enllumenat d’Emergència 

En els plànols s’ha indicat les posicions i característiques de l’enllumenat d’emergència i de senyalització, 
d’acord amb la ICT-BT-28. S’inclou dins d’aquest enllumenat, l’enllumenat de seguretat i l’enllumenat de 
reemplaçament. 
 
Enllumenat de Seguretat. 
És l’enllumenat d’emergència previst per a garantir la seguretat de les persones que evacuïn una zona o que 
tenen que acabar un treball potencialment perillós abans d’abandonar la zona. 
L’enllumenat de seguretat estarà preparat per entrar en funcionament automàticament quan es produeixi una 
falla de l’enllumenat general o quan la tensió d’aquest baixi a menys del 70% del seu valor nominal. 
La instal·lació d’aquest enllumenat serà fix i estarà dotada de fonts pròpies d’energia. 
Només es podrà utilitzar el subministrament exterior per procedir a la seva càrrega, quan la font pròpia 
d’energia estigui constituïda per bateries d’acumuladors o aparells autònoms automàtics. 
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Enllumenat d’evacuació. 
És la part de l’enllumenat de seguretat previst per garantir el reconeixement i la utilització dels medis o 
recorreguts d’evacuació quant els locals estiguin o puguin estar ocupats. 
Als recorreguts d’evacuació, l’enllumenat d’evacuació ha de proporcionar, a nivell de terra i a l’eix dels passos 
principals, una il·luminació horitzontal mínima de 1 lux. 
Als punts on estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixen 
utilització manual o als locals de distribució de l’enllumenat, la il·luminància mínima serà de 5 lux. 
La relació entre la il·luminància màxima i la mínima a l’eix dels passos principals seran menor de 40. 
L’enllumenat d’evacuació haurà de poder funcionar quan es produeixi una fallida a la alimentació normal, com 
a mínim durant una hora, proporcionant la il·luminància prevista. 
 
Enllumenat ambient o anti pànic 
És la part de l’enllumenat de seguretat previst per evitar tot risc de pànic i proporcionar una il·luminació 
ambient adequada que permeti als ocupants identificar i accedir a les rutes de evacuació i identificar 
obstacles. L’enllumenat ambient i antipànic ha de proporcionar una il·luminància horitzontal mínima de 0.5lux 
a tot l’espai considerat, des del terra fins una alçada de 1 m. 
La relació entre la il·luminància màxima i la mínima en tot l’espai considerat serà menor de 40. 
L’enllumenat ambient i antipànic haurà de poder funcionar quan es produeixi una fallida de la alimentació 
normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la il·luminància prevista. 
 
Llocs on s’haurà d’instal·lar enllumenat d’emergència: 
És obligatori situar enllumenat de seguretat en les següents zones dels locals de pública concurrència: 
 

a) En tots els recintes on la ocupació sigui major de 100 persones. 
 

b) Els recorreguts generals d’evacuació de zones destinades a usos residencial o hospitalari i els de 
zones destinades a qualsevol altre ús que estigui prevista la evacuació de més de 100 persones. 

 
c) Als lavabos generals de planta en edificis d’accés públic. 

 
d) Als estacionaments tancats i coberts per a més de 5 vehicles, inclosos els passadissos i les 

escales que condueixin des d’aquests fins l’exterior o fins les zones generals de l’edifici. 
 

e) Als locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció. 
 

f) A les sortides d’emergència i a les senyals de seguretat reglamentàries. 
 

g) En tot canvi de direcció de la ruta d’evacuació. 
 

h) A tota intersecció de passadissos amb les rutes d’evacuació. 
 

i) A l’exterior de l’edifici, a la proximitat immediata a la sortida. 
 

j) Prop (1) de les escales, de manera que cada tram d’escala rebi una il·luminació directa. 
 

k) Prop (1) de cada canvi de nivell. 
 

l) Prop (1) de cada lloc de primers auxilis. 
 

m) Prop (1) de cada equip manual destinat a la prevenció i extinció d’incendis. 
 

n) A les habitacions de distribució de la instal·lació d’enllumenat de les zones indicades 
anteriorment. 

 
(1) Prop significa a una distancia inferior a 2 metres, mesurada horitzontalment. 
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A les zones incloses als apartats m) i n), l’enllumenat de seguretat proporcionarà una il·luminància 
mínima de 5 lux a nivell d’operació. 

 
Només s’instal·larà enllumenat de seguretat per a zones d’alt risc a les zones que ho requereixin, 
segons l’establer al punt 3.1.3 

 
També serà necessari instal·lar enllumenat d’evacuació, encara que no sigui un  local de pública 
concurrència, a totes les escales d’incendis, particularment tota  escala d’evacuació d’edificis per a 
ús d’habitatge excepte els unifamiliars, així com tota zona classificada com a risc especial per el 
CTE. 
 

Locals de publica concurrència 
 
Les instal·lacions als locals de pública concurrència, compliran les condicions de caràcter general que a 
continuació s'assenyalen: 
 
El quadre general de distribució estarà col·locat en el punt més pròxim possible a l'entrada de l'escomesa o 
derivació individual i s’han col·locat, els dispositius de comandament i protecció establerts en la instrucció 
ITC-BT-17. D’aquest quadre general sortiran les línies que alimenten directament els aparells receptors o bé 
les línies generals de distribució que es connectaran mitjançant caixes o a través de quadres secundaris de 
distribució els distints circuits alimentadors. 
Els aparells receptors que consumeixin més de 16 ampers s'alimentaran directament des del quadre general 
o des dels secundaris. 
El quadre general de distribució i, igualment, els quadres secundaris, s'instal·laran en locals, llocs o recintes 
on no tingui accés el públic i estaran separats dels locals on existeixi un perill acusat d'incendi o de pànic, per 
mitjà d'elements a prova d'incendis i portes no propagadores del foc. 
Els comptadors podran instal·lar-se en un altre lloc, d'acord amb l'empresa distribuïdora d'energia elèctrica, i 
sempre abans del quadre general. 
Al quadre general de distribució o en els secundaris es disposaran dispositius de comandament i protecció 
contra sobreintensitats, curtcircuits i contactes indirectes per a cadascuna de les línies generals de 
distribució, i les d'alimentació directa a receptors. Prop de cadascun dels interruptors del quadre es col·locarà 
una placa indicadora del circuit a què pertanyen. 
A les instal·lacions per a enllumenat de locals o dependències on es reuneixi públic, el nombre de línies 
secundàries i la seva disposició en relació amb el total de llums a alimentar, haurà de ser tal que el tall de 
corrent en una qualsevol d'elles no afecti més de la tercera part del total de llums instal·lades als locals o 
dependències que s'il·luminen alimentades per les dites línies. Cadascuna d'aquestes línies estaran 
protegides a l'origen contra sobrecàrregues, curtcircuits, i si procedeix contra contactes indirectes. 
Les canalitzacions han de realitzar-se segons el que disposa les ITC-BT-19 i ITC-BT-20 i estaran constituïdes 
per: 

- Conductors aïllats, de tensió nominal no inferior a 450/750 V, col·locats sota tubs o canals 
protectors, preferentment encastats en especial a les zones accessibles al públic. 
- Conductors aïllats, de tensió nominal no inferior a 450/750 V, amb coberta de protecció, col·locats 
en buits de la construcció, totalment construïts en materials incombustibles de grau de resistència al 
foc incendi EI 120, com a mínim. 

 
Els cables elèctrics utilitzats en aquestes instal·lacions de tipus general i en el connexionat interior de 
quadres elèctrics, tindran propietats especials enfront del foc, sent no propagadors del incendi i amb emissió 
de fums i gasos tòxics reduïda. Els cables amb característiques equivalents a la norma UNE 21.123, parts 4 o 
5, o a la norma UNE 21.1002 (segons la tensió assignada del cable) compleixen amb aquesta prescripció. 
Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats com "no propagadors 
de la flama" d'acord amb les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1, compleixen amb aquesta 
prescripció. 
El cables elèctrics destinats a circuits de serveis de seguretat no autònoms o a circuits de serveis amb fonts 
autònomes centralitzades, hauran de mantenir el servei durant i després del incendi, sent conformes a les 
especificacions de la norma UNE-EN 50.200 i tindran emissió de fums, gasos tòxics i opacitat reduïda. Els 
cables amb característiques equivalents a la norma UNE 21.123, apartat 3.4.6, compleixen amb aquesta 
prescripció d'emissió de fums i opacitat reduïda. 
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Instal·lació grup electrogen 
 
En la nostra instal·lació no es preceptiva la instal·lació del grup electrogen ja que l’ocupació de 
l’activitat del centre que declara el titular es inferior a 300 persones.  
 
RECEPTORS (ITC-BT-44)  

Receptors d’enllumenat. 
Els receptors d’enllumenat utilitzats en la present instal·lació respectaran les prescripcions assenyalades per 
la Instrucció ICT-BT-44. 
Tota la il·luminació és a base de làmpades de fluorescents i leds, segons la utilització prevista a cada lloc. 
Totes les lluminàries fluorescents seran de reactància electrònica.  
 
Receptors de força. 
Els receptors de força utilitzats en la present instal·lació respectaran les prescripcions assenyalades per les 
Instruccions ICT-BT-47 
 
COMPLIMENT DE LES INSTRUCCIONS ITC-03 – ITC-04 

La instal·lació serà executada per instal·lador autoritzat, amb carnet reglamentari i document de qualificació 
empresarial vigent, qui es farà responsable de seguir el projecte, d’aplicar el reglament vigent i de complir les 
ordres del tècnic director. 
Igualment actualitzarà tots els documents del projecte i tramitarà les autoritzacions corresponents davant els 
departaments administratius corresponents. 
Farà les proves d’assaig reglamentàries i quantes li demani la direcció facultativa. 
 

CÀLCUL DE LÍNIES 

Pel càlcul de cadascuna de les línies de la instal·lació s’han confeccionat quadres resum on es donen 
calculades les característiques mes importants. A continuació es detallen els càlculs realitzats per l’elaboració 
d’aquest quadres. 
Per el càlcul de les intensitats partirem de les fórmules següents: 
Corrent Alterna Monofàsica 
                               P 
                          I = 
             V* Cos φ 
  On:   
   V = Tensió Nominal (V) 
   P =  Potència Activa (W) 
   I = Intensitat Total (A) 
 
Corrent Alterna Trifàsica 
           P 
                                  I =   
                                                    √3 * V * Cos φ 
  On: 
   V = Tensió Nominal (V) 
   P = Potència Activa (W) 
   I = Intensitat Total (A) 
   Cos φ = Factor de Potència (Adimensional) 
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Per el càlcul de la caiguda de tensió de la línea, en volts, es realitzarà de la següent manera: 
Corrent Alterna Monofàsica                       
                                          2 * L * P 
     u =              = Volts 
             γ * S * V 
  A on: 
   V = Tensió Nominal (V) 
   P = Potència Activa (W) 
   I = Intensitat del conductor (m) 
   L = Longitud del conductor (m) 
   S = Secció del conductor de fase (mm²) 
   γ = Resistivitat del Coure (1/56) 
 
Corrent Alterna Trifàsica          
                                                            L * P 
     u =              = Volts 
            γ * S * V*1.73 
  A on: 
   V = Tensió Nominal (V) 
   P = Potència Activa (W) 
   I = Intensitat Total (A) 
   L = Longitud del conductor (m) 
   S = Secció del conductor de fase (mm²) 
   γ = Resistivitat de Coure (1/56) 
 
La caiguda de tensió a la línea, en tant per cent, és la divisió entre la caiguda de tensió en volts i la tensió 
nominal multiplicada per 100. És a dir:         
                U 
    u (%)   =                  x 100 
                 V 
 
Per el càlcul de la secció dels conductors s’ha tingut en compte lo que especifica el Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió i, en especial, la Instrucció ITC-BT-47 relativa a la carga que fa falta considerar en els 
motors i ITC-BT-44, referent a la carrega que fa falta considerar en el cas de les làmpades de descarrega. 
Pel càlcul de la potencia a les línies que tinguin connectades làmpades de descarrega s’augmentarà la 
potencia en un 80% per tenir en compte el consum de la reactància i les seves corrents harmòniques. 
Pel càlcul de la potencia a les línies que tinguin connectats motors es tindrà en compte el rendiment d’aquets. 
Els conductors que alimentin a varis motors estaran dimensionats a una intensitat no inferior al 125% de la 
intensitat a plena carrega tenint en compte un cos fi = 0.85 per a cada motor. 
La caiguda de tensió màxima entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt serà del 3% de la tensió nominal 
al origen de la instal·lació per el enllumenat i un 5% per altres usos, segons lo que estableix en la ITC-BT-19 
del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. La caiguda de tensió en les línies de derivació individual no 
serà superior al 1%, es pot compensar amb la caiguda de tensió de la instal·lació interior. La caiguda de 
tensió de la LGA serà del 0.5%. 
S’han considerant les intensitats màximes admissibles per als conductors amb coberta aïllant de PVC, a 
temperatura ambient de 40º C (segons ICT-BT-19). 
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Corrents de curtcircuit 
Com generalment es desconeix la impedància del circuit d’alimentació a la xarxa (impedància del 
transformador, xarxa de distribució i escomesa) s’admet que en el cas de curtcircuit la tensió en l’inici de les 
instal·lacions dels usuaris es pugui considerar com 0,8 vegades la tensió de subministrament. Es pren el 
defecte fase terra com el més desfavorable, i a més es suposa despreciable la inductància dels cables. 
Aquesta consideració és vàlida quan el centre de transformació, origen de l’alimentació, està situat fora de 
l’edifici o lloc de subministrament afectat, en qualsevol cas s’hauria de considerar totes les impedàncies. 
 
Per tant, es poden emprar les següents fórmules: 
 

 0,8*U    
                                          Icc = −−−−−−− 
                                                      R 
essent: 
Icc = Intensitat de curtcircuit màxima en el punt considerat en A. 
U = Tensió d’alimentació fase neutre (230 V) en V. 
R = Resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l’alimentació en Ω. 

 
           L 
R = ρ −−−− 

                                                                            S 
sent: 
R = Resistència del conductor de fase entre el punt considerat i l’alimentació en Ω. 
ρ = Resistivitat del conductor 0,018 mm²/m per al coure. 
L = Longitud de la línia en m. 
S = Secció del conductor en mm². 

 
Normalment el valor de R haurà de tenir en compte la suma de les resistències dels conductors entre 
la Caixa General de Protecció i el punt considerat en el que es vulgui calcular el curtcircuit, per 
exemple el punt on s’emplaça el quadre amb els dispositius generals de comandament i protecció. 
Per al càlcul de R es considerarà que els conductors es troben a una temperatura de 20°C, per 
obtenir així el valor màxim possible de Icc. 

 

ANNEX 1 CÀLCUL LÍNIES. 
 
 

MC 6.9 Instal·lacions d’il·luminació. 
La instal·lació d’il·luminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les 
seves instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat enfront el risc causat per 
il·luminació inadequada”, les del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació” i les 
especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència. 
 
ENCESES I LLUMINÀRIES 

L’enllumenat a tot el centre estarà repartit en tres línies independents com a mínim segons ITC BT 28.  
L’estudi de la il·luminació té per objecte aconseguir en els diferents espais una intensitat corresponent a la 
funció que es va a desenvolupar, repartida amb uniformitat superior al 40% a tot l’espai. Els nivells 
d’iluminació interior que la instal·lació d’enllumenat ha de garantir per les diverses àrees i locals son els 
següents: 
 
 
Nivells mitjos d’il·luminació: 
Circulacions                              150 lux 
Sala de treball, despatxos        500 lux 
Aules i espais docents            300 lux 
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Lavabos, serveis i vestidors                    200 lux 
Sala polivalent             300 lux 
Aula d’informàtica          300 lux 
Zona de circulació exterior          20 lux 
 
Les enceses de les diferents es realitzarà amb detectors de moviment i de presencia de sostre amb angle de 
detecció de 360º. Els detectors que maniobren sobre l’enllumenat disposaran d’un canal amb sortida relé de 
10A per a tot tipus de carregues inclòs led. Els detectors seran de clase II i amb temporització d´apagat 
regulable de 1 min a 30 minuts i d’ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Els detectors incorporaran una 
entrada per a polsador i detector esclau permeten apagar la il·luminació manualment. La programació del 
detector es farà via potenciòmetres o comandament a distancia (opcionalment). Alguns detectors de 
presència disposaran de dos canal. Aquest segon canal s’utilitzarà per l’encesa de la ventilació. 
Les sales de conferències i de formació de planta baixa disposaran de lluminàries led amb equip regulable en 
intensitat lumínica. Els detectors d’aquestes sales disposaran d’un sistema de regulació DALI que es 
maniobraran a través dels polsadors de les sales. 
 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT 

Per tal de complir amb el Codi Tècnic de l’Edificació, concretament el document basic HE-3 referent a 
l’eficiència energètica de les instal·lacions es realitzarà, per un costat el càlcul del valor de l’eficiència i per 
l’altre banda s’ha d’estudiar l’obligació d’instal·lar sistemes de regulació. 
Eficiència energètica 
El CTE ens dona una expressió per calcular el valor d’eficiència energètica de les instal·lacions. Aquest valor 
es compararà amb un altre valor màxim tabulat en funció del tipus d’estança, el seu us i la representativitat de 
la il·luminació en dita estança. 
 
              P*100 

 VEEI =-------------- 

               S*Em 

 On: 

 P = es la potencia total instal·lada en làmpades mes els equips auxiliars W. 

 S = superfície a il·luminar m2. 

 Em = luminància mitja horitzontal lux. 

Els valors de VEEI obtinguts es comparen amb els de la taula 2.1 del CTE que son els valors límit d’eficiència 
energètica de la instal·lació en funció de la zona i si es de representació o no representació. 
Els espais comuns es consideren zones de representació. En els fulls de càlculs d’iluminació s’indica el càlcul 
i compliment del valor de VEEI. 
 
Sistema de regulació i control 
Les instal·lacions d’iluminació disposaran, per cada  zona, d’un sistema de regulació i control. Aquesta 
regulació al menys serà un sistema d’encesa i apagada manual.  
Les lluminàries que estan al costat de les finestres quedaran controlades per un sensor solar i volumètric. El 
sistema de control està format per un interruptor crepuscular amb comandament automàtic de la il·luminació 
en funció de la lluminositat exterior i la presencia de gent al interior de la sala, amb una sensibilitat regulable 
de 2 a 500 lux. 
S’instal·laran sistemes d’aprofitament de la llum natural amb un sistema de regulació sempre es compleixin 
les següents condicions: 
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 Que el angle d’incidència de la llum solar tingui un angle superior a 65º. Com que no tenim cap edifici 

davant aquesta condició es compleix. 

 Que es compleixi l’expressió T*(Aw/A)>0.07 

On: 

T = Coeficient de transmissió lluminosa del vidre de la finestra del local en tant per u. 
Aw = Area del vidre de la finestra de la zona m2. 
A = Area total de les superfícies interiors del local (terra, sostre, parets i finestres) m2. 
El factor de manteniment pel càlcul de la instal·lació lumínica es de 0.8. 
El índex de reproducció cromàtica de les làmpades es Ra 85 amb una temperatura de 4000ºK(color 84). 
Les lluminàries hauran d’estar subjectes a un manteniment principalment de neteja del tub protector i el 
reflector així com la substitució del tub fluorescent. Cada 6 mesos es farà un valoració de la necessitat de 
substitució dels tubs fluorescents en funció del seu rendiment lumínic i com a mínim es substituiran un cop 
l’any. 
Disseny i posada en obra 
La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les distàncies de 
seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres 
especificacions que li siguin d’aplicació. 
El grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que s’ubiquen. 
 
Dimensionat 
L’adequació de la instal·lació d’il·luminació es projecta de manera que garanteixi els valors de la il·luminància 
mitja,l’eficiència energètica límit de la instal·lació (VEEI) i la potència màxima d’iluminació instal·lada. 
Per al càlcul de la il·luminància mitja s’utilitza el mètode del flux i la justificació del valor VEEI es fas segons 
les prescripcions del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”. 
 

ANNEX 1 ESTUDI LUMÍNIC 

 
MC 6.10 Telecomunicacions. 

 
OBJECTE 

L’objecte d’aquest capítol és el de definir la infraestructura d’accés i distribució dels serveis de comunicacions  
de la Masia. Per a la realització del projecte, s’ha tingut en compte la normativa existent i que pugui ser 
d’aplicació.  
 

NORMATIVA 

• Infraestructures comunes als edificis per a l’accés als serveis de telecomunicacions. Reial Decret llei 

1/98 de 27 de febrer (BOE 28/02/98). Modificació Llei 10/2005 (BOE 15/06/05) 

• Modificació de l’àmbit d’aplicació del Real Decret Llei 1/98 en la modificació de la Llei d’Ordenació de 

l’Edificació. Llei 38/1999 (BOE 6/11/99) 

• Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per l’accés al serveis de 

telecomunicacions a l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal·lacions d’equips i sistemes de 

telecomunicacions. Real Decret 401/2003 (BOE 14/06/03) 

• Ordre CTE / 1296 / 2003, per la que es desenvolupa el reglament regulador de les infraestructures 

comunes de telecomunicacions per l’accés als serveis de telecomunicacions al interior dels edificis i 
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de l’activitat d’instal·lació d’equips i sistemes de telecomunicacions, aprovat per el Real Decret 

401/2003. Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig (BOE 27/06/03) 

• Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per l’accés al servei 

de telecomunicacions per cable. Decret 116/2000 (DOGC 27/03/00) 

• Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per la captació, adaptació i procediments 

d’emissions terrestres i de satèl·lit. Decret 117/2000 (DOGC 27/03/00). 

• Reglament de registre d’instal·lacions de telecomunicacions de Catalunya. Decret 360/1999 (DOGC 

31/12/99). Decret 122/2002 del 30/04/02. 

 

DESCRIPCIÓ 

La infraestructura contemplada en aquest projecte està orientada a donar servei de telecomunicacions als 
usuaris de la Masia. Els serveis contemplats inclouen: 

• Accés a veu i dades. 

• Accés a xarxa wifi. 

• Megafonia en la sala conferències i la sala formació de planta baixa. 

Mitjançant safates en cel ras i amb posterior canalització amb tub corrugat, es realitzarà la distribució fins als 
punts de servei de veu i dades amb preses tipus RJ-45. 
En els trams on la safata estigui compartida amb altres tipus d’instal·lacions s’utilitzaran separadors. 
En la sala d’instal·lacions de telecomunicacions es disposarà d’espai per a la ubicació dels armaris 
repartidors de veu i dades instal·lats en rack. 
Des dels repartidors de veu i dades s’administraran les connexions a usuaris mitjançant un sistema de 
cablatge estructurat categoria 6A.  
 

Instal·lació de distribució veu/dades 

L’objectiu de l’equipament és el d’oferir una infraestructura amb un dimensionat ajustat als requeriments de 
l’edifici que garanteixi la compatibilitat amb els sistemes de comunicació actuals i futurs, i que al mateix temps 
segueixi els criteris bàsics d’alta capacitat, compatibilitat i flexibilitat per a futures aplicacions. 
El sistema proposat complirà amb les normatives vigents un cop connectats els equips actius, equips 
terminals de veu, equips terminals de dades, controladors de xarxes de dades (Ethernet, Token-Ring, 
ATM,…),etc. -, de compatibilitat electromagnètica, canalitzacions, estructura, transport i accessos a RTC, 
RDSI , FRAME RELAY, ATM. 
Tot el disseny es realitza segons categoria 6A i s’haurà de certificar la instal·lació un cop finalitzada. 
Els diferents operadors del servei telefònic bàsic accediran a l’edifici a traves de l’arqueta del carrer Terra nº3 
a través d’uns tubs enterrats. Per aquest tubs entraran els cables que uneixen les centrals telefòniques amb 
l’edifici. Aquest tubs arribaran fins a la sala del rack i en ella conclouran en unes regletes de connexió 
(Regletes d’entrada), independents per a cada operador. Fins aquest punt, es responsabilitat de cada 
operador el seu disseny, dimensionat i instal·lació. 
Des dels regleters d’entrada es connectarà amb un router. Des del reglater telefònic es donarà servei 
directament al ascensor. La línea telefònica de l’ascensor haurà d’estar senyalitzada. La telefonia del centre 
serà IP. 
La topologia física de la xarxa de veu i dades de l’edifici constarà d’un armari rack principal situat a la planta 
baixa de 19” i 42U. Aquest rack donarà servei a totes les preses del centre. L’armari de distribució serà 
metàl·lic amb bastidor tipus rack 19”, de 42 U(2000 mm d’alt, 800mm d’ample i 1000mm de fons), porta amb 
vidre de seguretat, pany amb clau i accés frontal i posterior, equipat amb bateria d’endolls i ventilació forçada, 
col·locat superficialment a la sala del rack de planta baixa. 
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El cablatge emprat (canal complet, panell, cable, connector, fuetons) serà UTP de categoria 6A per al sistema 
horitzontal i vertical. S’ha escollit un cablejat estructurat de categoria 6A pels múltiples serveis que pot 
suportar i per la facilitat que presenta en la seva reconfiguració. 
Les preses de dades s’agruparan segons indiquen els plànols, seran preses simples amb un sol connector 
RJ-45. 
La tipologia de cablejat es de tipus estrella des de l’armari de distribució fins a l’usuari, es a dir un cable per a 
cada sortida dels punts de treball. S’ha utilitzat cable de parells trenats format per 4 parells UTP de categoria 
6A.  Els terminals de connexió de l’usuari estan formats per un  connector RJ-45 de 8 pins que permeten la 
connexió dels 4 parells del cable. 
La distancia màxima des de la terminació de l’armari de distribució fins al terminal de sortida de l’àrea de 
treball tindrà un màxim de 90mts. La longitud màxima dels cables d’interconnexió dins l’equip de l’usuari serà 
de 3 m. Globalment, la distància des de l’armari de distribució fins a l’equip de l’usuari serà inferior 100 m per 
garantir el bon funcionament de la xarxa.  
 

Subsistemes 

El sistema de cablatge estructurat s’estructurarà en els següents subsistemes: 
Subsistema de l’àrea de treball. Aquest subsistema el composen tots aquells equips que permeten la 
connexió dels equips terminals amb les preses. En aquest cas estan exclosos de projecte. 

- Subsistema horitzontal 

L’enllaç horitzontal es defineix com el conjunt de cables, dispositius de connexió (preses, connectors, 
panells per fer fonts, regletes de distribució), canalització i fuetons de connexió/assignació empleats 
entre l’àrea de treball i els equips ubicats al distribuïdor de planta, incloent els components 
d’interconnexió horitzontal. 
La solució proposada per l’horitzontal es basa en un únic sistema de cablatge a tot el canal: el sistema 
Categoria 6A. 

- Cable Horitzontal 

El sistema de cablatge a instal·lar serà del tipus UTP 4 parells 23 AWG  Categoria 6A, oferint una 
destacable baixa atenuació i una excepcional prestació NEXT. 
Els fuetons de connexió/assignació RJ45/RJ45 seran de les mateixes característiques que el cable 
,igual que les preses femella RJ45 de lloc de treball i els panells RJ45 d’enllaç veu/dades, aconseguint 
d’aquesta manera un canal homogeni a nivell de prestacions. 

- Ruta horitzontal 

La distribució de cablatge horitzontal es realitzarà sota la canalització prevista al projecte executiu i 
partirà dels panells d’enllaç veu/dades i de forma radial fins els diferents llocs de treball, finalitzant la 
connexió en una pres UTP RJ45 Cat.6A, de tal manera que cada enllaç de cable horitzontal 
acompleixi la limitació de distància recomanada de 90 metres. 
Tota la ruta de cablatge UTP anirà canalitzada independentment de les línies de potència elèctrica i 
fora de l’abast de la il·luminació amb reactàncies. 

- Connexió a la presa i panells d’enllaç veu/dades 

La connexió a la presa es troba a l’àrea de treball i inclou els connectors i la caixa on s’ubiquin. Els 
connectors s’adaptaran a les prestacions del cable horitzontal Cat. 6A, igual que els panells que 
contenen les preses o enllaços veu/dades de lloc de treball dintre dels racks principals. 
L’esquema d’assignació de pins pel cablatge de coure es podrà realitzar segons l’especificació 
T568A o T568B. 
S’utilitzarà el mateix esquema tant en panell de distribució com en presa de treball. 
Els panells de distribució o enllaços veu/dades seran de muntatge en rack de 19”, amb 24 ports 
connectors RJ-45 a la part frontal, d’acord amb les especificacions ISO/IEC 11801 per aplicacions de 
classe E. 
Al preparar el cable per a la seva connexió, es seguiran els passos següents: 
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o Retirada de la coberta suficient del cable per aconseguir una longitud que permeti treballar, 

25-50 mm per a connectors individuals, i una mica més per encasts en panells. 

o Destrenat acurat dels conductors per facilitar la instal·lació als punts de connexió del IDC 

(Insulation Displacement Connecxtion) 

o Connexió dels conductors al IDC segons les recomanacions dels fabricants. Ajust dels 

conductors de forma neta i tan anivellada a la superfície del IDC com sigui possible.  Això 

s’aconsegueix automàticament utilitzant una eina d’inserció/encast. 

o La màxima longitud de destrenat dels parells del cable ce Categoria 6A no serà superior a 12 

mm. 

o Existirà excedent de cable a cada presa, no només pensant en el futur, si no per una 

adequada terminació (i possiblement re-terminació) del cable al moment de la instal·lació. 

o A la part posterior dels panells de distribució per a muntatge en racks, s’afegiran els mitjans 

d’administració per a facilitar l’accés als punts individuals de connexió IDC. La disposició dels 

cables posteriors dels panells de distribució han de permetre un excedent suficient perquè el 

mínim radi de curvatura no s’excedeixi i, a més, permetre enretirar el paper del rack quelcom 

suficient per a poder substituir o connectar un altre port en un futur. 

 
La taula següent mostra el mínim radi de curvatura típic per el cablatge simètric de coure 100 Ω i per a 
fibra òptica. 
 

Tipus de cable Mínim radi de curvatura típic 

Cable simètric de coure 100Ohm 4 vegades el diàmetre exterior del cable  

Fibra optica dual 10 vegades el diàmetre exterior del cable 

 
Aquests radis seran respectats al llarg de tota la xarxa UTP amb la finalitat d’optimitzar, dintre del 
possible, els paràmetres elèctrics com atenuació,diafonia, ACR,.... 
 
- Centralització veu/dades – racks 

a) Un simple moviment permet obrir la secció intermitja donant fàcil accés al cablejat. 

b) Els muntants de 19” són ajustables d’acord amb la profunditat de l’equip que ha de ser instal·lat d’acord 

amb la norma IEC 197-1. 

c) Dues obertures recullen els cables al nivell del sòl o al sostre, on es pot col·locar un kit de ventilació. 

d) Porta segura de vidre, d’acord amb la norma UNI 7142 obre mes de 180graus. 

e) Normes de referència: IEC 297-1-EN60529 

 
El centre disposarà de punts d’accés Wifi, situats de la següent forma: 
- Planta baixa: 3 punts. 

- Planta primera: 4 punts. 
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- Restaurant: 1 punt. 

L’equip disposarà de la certificació Wi-Fi expedida per Wi-Fi Alliance. S’haurà de facilitar la dada de la 
velocitat efectiva per punt d’accés, entenent-se la velocitat real de transferència de dades suposant que hi 
hagi un únic usuari que monopolitzi l’ample de banda. 
Cada punt d’accés haurà de suportar un mínim de 20 usuaris en connexió simultània. Els punts d’accés 
hauran d’implementar els protocols d’encriptació WEP i WPA-PSK amb suport d’encriptació TKIP i AES o 
superiors, i seran configurables. 
El sistema ha de permetre la inhabilitació de la gestió local dels punts d’accés i la seva protecció mitjançant 
contrasenya. 
 

Canalitzacions 

De forma genèrica les canalitzacions es realitzaran sota tub corrugat i/o safates, en el cas de safates 
aquestes podran estar compartides amb la resta d’instal·lacions de senyals dèbils. Per a les canalitzacions 
amb tubs s’haurà d’instal·lar caixes de registres en els trams rectes amb distancies superiors als 20 m i a 
distancies menors si els trams inclouen corbes. Per a les derivacions i registres s’utilitzaran caixes de PVC, 
de la mida apropiada. Les canalitzacions, derivacions i elements de camp que quedin ocults, estaran dins del 
possible en zones de fàcil accés i amb registre. S’haurà d’evitar el pas adjacent a línies d’alimentació 
elèctrica o per la part inferior de canalitzacions que condueixin líquids o gasos corrosius. Les caixes de 
derivació portaran escrit amb lletra no esborrable en les tapes a quina instal·lació pertanyen, i la identificació 
dels punts que en ella deriven. 
 

INSTAL·LACIÓ DE DISTRIBUCIÓ AUDIOVISUALS. 

El centre disposarà de sis pre instal·lacions per a projector. 
La previsió es que aquest equips d’imatge puguin reproduir senyals d’ordinador portàtil des de la zona de 
ponència . 
El centre disposarà de tres equips de megafonia. Dos equips amb micròfon seran per la sala de conferencies 
i de formació de planta baixa. En el restaurant s’instal·larà un sistema de megafonia per fil musical. 
 

MC 6.11 Instal·lacions de protecció contra incendi. 
L’activitat de l’edifici està classificat com a ús principal l’administratiu amb zones d’ús docent (aules 
de formació), i una zona d’us publica concurrència (restaurant). Existeixen zones d’ús públic com la 
sala conferencies i la sala d’acollida.  
 
Extintors 
Segons DB-SI 4 Detección, control y extinción del incendio 1.Dotación de instal·lación de protección 
contraincendios, s’instal·laran en llocs accessibles com s’indica en plànol corresponent, a una alçada de 1.2 
mts del terra fins a la seva part superior i s’assenyalaran segons UNE-23033-1 amb cartells normalitzats que 
permetin la seva localització també amb poca il·luminació. Seran luminescents segons UNE 23035-4 i de 
dimensions en funció de la distancia d’observació: 

• 10 mts 210x210mm 

• 20mts 420x420 mm 

• 30mts 594x594 mm 

Es disposaran de forma que no hi hagi cap punt del local a menys de 15mts d’un extintor. 
S’instal·laran extintors d’incendis de pols polivalent de 6kgr. tipus 21A/113B de forma genèrica i de 2.5kgr. 
d’anhídrid carbònic tipus 34B al costat del quadre general elèctric i en els locals de risc d’incendi elèctric. 
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Detecció d’incendis 
Segons DB-SI 4 Detección, control y extinción del incendio 1.Dotación de instalación de protección 
contraincendios, es disposarà d’una instal·lació de detecció d’alarma, connectats a la central d’incendis quan 
la superfície de l’establiment es major a 2000 m2. 
No es exigible segons el CTE per les característiques d’aquest local. 
 
Sistema d’alarma 
Segons DB-SI 4 Detección, control y extinción del incendio 1.Dotación de instal·lación de protección 
contraincendios, es disposarà d’una instal·lació de polsadors d’alarma, connectats a la central d’incendis de 
forma que no hi hagi cap origen d’evacuació a menys de 25mts d’aquests polsadors quan l’ocupació supera 
les 500 persones o la superficie supera els 1.000m2. 
Si és exigible segons el CTE per les característiques d’aquest local. 
      
Hidrants d’incendis 
S’instal·larà 1 hidrant exterior d’incendis tipus DN-100 al vial d’accés de l’edifici situat de forma que queda a 
menys de 100 metres de distancia de la façana, mesurats per espais públics i connectats a la xarxa d’aigua 
publica. 
En cas que aquesta mesura ja es complís amb algun hidrant ja existent ja no seria preceptiva la seva 
instal·lació.  
A la cantonada del carrer Terra ja existeix un hidrant. 
      
Vestíbuls d’independència 
No es requereix cap vestíbul previ. 
   
Doble subministrament elèctric 
D’acord amb el vigent reglament elèctric de baixa tensió i tot ser un local de publica concurrència (segons 
reglament elèctric) perquè te una superfície destinada a la reunió o el treball superior a 40m2 no es 
preceptiva la instal·lació d’un doble subministrament elèctric perquè no superem la ocupació de 300 
persones. 
     
Comportes automàtiques tallafocs o collarins intumescents 
Com que el quadre general supera els 100Kw, el recinte on s’ubica es considera de risc baix i s’ha de 
sectoritzar EI-90 respecta a la resta del local, per tant, els passos de safata elèctrica superiors a 50cm2 
s’instal·laran sacs intumescents EI-90. 
La cuina es considera un local de risc baix. 
Els magatzems amb un volum superior a 100m3 i menys de 200m3 es consideren local de risc baix. 
L’escala es considera compartimentada. 
Tots els passos d’Instal.lacions d’aquest locals s’hauran de fer amb collarins o sacs intumescents. 
 
Boques d’incendis 
Segons DB-SI 4 Detección, control y extinción del incendio 1.Dotación de instal·lación de protección 
contraincendios, no es preceptiva la seva instal·lació ja que no es supera la superfície a partir de la qual es 
obligatòria la seva instal·lació. (500m2 publica concurrència, 200m2 administratiu i docent). 
  
Condicions de manteniment i us dels dispositius de protecció 
En general cada any es verificarà el sistema de senyalització. La vida útil dels ròtols no superarà els 10 anys. 
Les senyals seran segons norma UNE 23033-1. 
Les operacions de manteniment i control de funcionament a efectuar son, segons el Reglament 
d’Instal·lacions de protecció contra incendis (Reial Decret 513/2017 de 22 de maig) i com a resum aproximat 
són les següents: 
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Extintors. 

 Cada 3 mesos: Per personal de l’usuari o empresa mantenidora 

• Verificació situació, accessibilitat i bon estat aparent dels extintors e inscripcions. 
• Inspecció ocular de segurs, precintes, inscripcions, pressions, ròtols senyalitzadors, ...        
• Verificació de la carrega de l’extintor, estat de les parts mecàniques i que són 

adequats al risc a protegir. 
Cada any: Per personal especialitzat del fabricant, instal·lador de  l’equip o empresa mantenidora 

• Verificació dels extintors per personal especialitzat 
• Verificació de la carrega de l’extintor i estat de les parts mecàniques 
• Comprovació de la pressió d’impulsió 
• Estat de les parts mecàniques 
• Resta d’operacions segons norma UNE 23120 

Cada 5 anys: Per personal especialitzat del fabricant, instal·lador de l’equip o empresa mantenidora 

• Proves previstes en l’annex III del Reglament d’aparells a pressió (RD 2060/2008). 

Retimbratge de l’extintor fins un màxim de tres vegades 

    Es refusaran aquells extintors que a judici de l’empresa mantenidora presentin defectes que posin 

en dubte el correcte funcionament i la seguretat de l’extintor o be aquells pels que no hi hagin 

peses de recanvi originals que garanteixin el manteniment de les condicions de fabricació. 

 

Detecció automàtica d’incendis. 
 Cada tres mesos: Per personal de l’usuari o empresa mantenidora 

• Comprovació del funcionament de la instal·lació. Verificar l’existència de canvis en la 
instal·lació.  

• Substitució de pilots i fusibles defectuosos 
• Manteniment de les bateries, comprovar el seu funcionament.  
• Comprovar la senyalització de polsadors. 
• Verificació de sirenes i sistema de megafonia 

Cada 6 mesos: Per personal de l’usuari o empresa mantenidora 

• Verificació de polsadors 

  Cada any: Per personal especialitzat del fabricant, instal·lador de l’equip o empresa mantenidora 

• Verificació del funcionament de la instal·lació per personal especialitzat incloent 
maniobres, software... 

• Verificació de l’espai lliure de 500mm en totes les direccions dels detectors. Probes 
individuals de funcionament dels detectors. La vida útil dels detectors no superarà els 10 
anys. 

• Neteja de l’equip de centrals i accessoris 
• Verificació d’unions soldades i roscades 
• Neteja i reglatge dels relés 
• Regulació de tensions e intensitats 
• Verificació dels equips de transmissió i alarma 
• Prova final de la instal·lació 
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Sistema manual d’alarma. 
  

Cada tres mesos: 
 

Comprovació del funcionament de la instal·lació 
Substitució de pilots i fusibles defectuosos 
Manteniment de les bateries 

 
 Cada any: 
 

Verificació de la instal·lació per personal especialitzat 
Neteja de l’equip de centrals i accessoris 
Verificació d’unions soldades i roscades 
Neteja i reglatge dels relés 
Prova final de la instal·lació 

 
Instruccions genèriques. 
El titular de la instal·lació es responsable de subscriure els contractes de manteniment amb empreses 
autoritzades i de mantenir en estat de funcionament tots els mitjans de protecció contra incendis. 
Les verificacions anuals, que hauran de ser efectuades per personal d’empresa especialista, es recolliran en 
una targeta junt els equips en el que hi constarà la data de cada comprovació i la identificació de la persona 
que l’ha realitzat. 
 

MC 6.12 Sistemes de protecció contra el llamp. 
En aquest capítol es definirà la instal·lació dels sistemes de protecció. La normativa aplicable en aquest cas 
és: 

- CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp. 

 
PARALLAMPS 

 
Necessitat de la instal·lació 
Serà necessària la instal·lació d’un sistema de protecció davant el llamp quan la freqüència esperada 
d’impactes Ne sigui superior que el risc admissible Na. 
 
Càlcul de la freqüència esperada d’impactes Ne 
 
    Ne = Ng   Ae   C1   10-6  N  impactes/any 
 
- Densitat d’impactes sobre el terreny: Ng = 4,00 nº impactes/any, Km2 

- Superfície de captura equivalent:       Ae =  9.337m2 (segons mides de l’edifici) 

- Coeficient relacionat amb l’entorn:     C1 = 2 ( aïllat sobre promontori) 

 
Establim: 
    Ne = 0.0747 nº impactes/any 
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Càlcul del risc admissible Na 
 
    Na =  (5,5 / C2  C3  C4  C5)  10-3 

 
- Coeficient en funció del tipus de construcció:  C2 = 1 (estructura de formigó – Coberta de formigó) 

- Coeficient en funció del contingut de l’edifici:  C3 = 1 (altres continguts) 

- Coeficient en funció de l’ús de l’edifici:             C4 = 3 (edifici pública concurrència) 

- Coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats de l’edifici:   

                                                                          C5 = 1 (resta d’edificis) 

Establim: 
    Na = 0,0018 
Conclusió 
    Ne > Na 
    0,0747 > 0.0018 
 
És necessari instal·lar un sistema de protecció contra el llamp. 
 
Tipus d’instal·lació 
Eficiència requerida 
Quan sigui necessari disposar d’una instal·lació de protecció davant el llamp, aquesta tindrà al menys la 
eficiència E determinada per la fórmula següent: 
 
   E = 1 – (Na / Ne) = 0.975 
Nivell de protecció 
La següent taula determina el nivell de protecció corresponent a la eficiència requerida: 
 

 Nivell de protecció 

E>0.98 1 

0.95<E<0.98 2 

0.8<E<0.95 3 

0<E<0.8 4 (No obligatòria) 

En aquest projecte el nivell de protecció és 2. 
 
Descripció del parallamps instal·lat 
Si la longitud del tram de muntant horitzontal es mes llarg que el tram vertical s’hauran de fer 2 baixants, al 
igual que en edificis de mes de 28 mts. 
La resistència de la connexió independent a terra serà inferior a 10 ohms i s’acabarà unint a la del terra del 
edifici a traves d’un registre que pugui independitzar els dos terres.  
El fet d’instal·lar parallamps obliga a la instal·lació de proteccions de sobre tensions transitòries en tots els 
quadres amb IGA. Els protectors seran de classe 1 i 2 junts. 
La separació a canonades de gas serà de 3 mts. La separació a conductes metàl·lics enterrats i a 
conduccions elèctriques enterrades serà de 2mts. 
En baixades per el interior el cable anirà dins de tub. A l’arqueta existirà un desconnectador.  



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
L’antena s’unirà al parallamps a traves d’una via de espurnes que es un protector contra sobretensions. El 
cable coaxial s’ha de protegir amb protector de sobretensions. 
A partir de la col·locació dels parallamps en l’edifici es determina que la distància més gran a protegir és de 
84 m. També es vol protegir els dos edificis annexes. Amb aquestes dades i les obtingudes amb els càlculs 
anteriors es preveu la instal·lació d’un parallamps de la marca INGESCO PDC 6.3 o equivalent amb un radi 
de cobertura de 84m. amb sistema de cebat no electrònic. 
El parallamps està fabricat amb materials en acer inoxidables AISI 316 (doble capa) i està format per un bloc 
energètic encapsulat amb una protecció exterior metàl·lica, un controlador de càrrega, un amplificador que 
admet impulsos d’alta freqüència i punta captadora. 
El parallamps anirà subjectat a un màstic de 6 m d’acer galvanitzat. La instal·lació disposarà de connexió a 
posta a terra inferior a 10 ohms, composta per pericó de registre de 100 mm x 300 mm i barra equipotencial, 
tres elèctrodes de coure de 2000 m x 14 mm amb grapa de connexió i Lowpast líquid compost activador 
perdurable per a preses de terra. La instal·lació a més comptarà amb un comptador d’impactes de llamps. 
 
Instal·lació del parallamps 
Els elements que formen part de la instal·lació de parallamps són: 

- Capçal captador: El parallamps amb dispositiu de cebat INGESCO emeten impulsos d’alta tensió que 

asseguren la formació anticipada del traçador ascendent, augmentant el radi de cobertura davant a 

un parallamps convencional. 

- Peça d’adaptació: La peça d’adaptació permet acoplar el parallamps al pal garantint així la continuïtat 

elèctrica del capçal i el cable de baixant. 

- Pal: element allargable per a donar l’alçada necessària al capçal captador del parallamps per a cobrir 

el radi d’acció de la zona a protegir. 

- Ancoratge pal: La seva funció és la subjecció del pal, existint diferents tipus d’ancoratges per a la 

col·locació mitjançant cargol o per a encastar. 

- Conductor baixant: Element conductor destinat a encaminar la corrent del llamp des del capçal 

captador cap a la presa de terra. 

- Suports cable: Fixa el conductor de baixada en tota la seva trajectòria per a evitar moviments del 

mateix. 

- Comptador de descàrregues: indica els impactes del raig rebuts per la instal·lació de protecció. 

Recomanat per la norma UNE 21 186 1996. 

- Maniguets d’unió: Els maniguets d’unió permeten desconnectar la presa de terra amb la finalitat 

d’efectuar la mesura de la resistència. 

- Tub de protecció: Tub d’acer galvanitzat de 2 m, per a evitar els xocs mecànics contra el conductor 

del baixant. 

- Presa de terra i equipotencialitat. Existeixen diferents configuracions per a la realització d’una presa 

de terra, depenent de la construcció i els materials emprats, havent d’aconseguir una resistivitat 

inferior a 10 ohms, amb un mínim de tres elèctrodes. S’unirà la presa de terra del parallamps al 

sistema de terres existent, així com les masses metàl·liques pròximes, amb la finalitat d’assegurar-

nos una bona equipotencialitat i de que no es produeixin salts d’espurnes al pas del llamp. La posta a 

terra de l’edifici i la del parallamps, que seran independents, es connectaran amb un dispositiu via 

espurnes. 
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MC 7 Equipament. 
 

Edifici serveis 
 Aparells sanitaris:  Inodor de porcellana esmaltada. 
    Lavabo mural de porcellana esmaltada. 
    Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo. 
   
     
  
 
 

 
Terrassa, 17 març de 2020 
 
 
 
Sara Rebolleda Mir      Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta municipal     Arquitecta tècnic municipal 
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MA Disposicions administratives 

MA 1 Acompliment dels paràmetres urbanístics 

Tal i com s’indica a l’apartat “MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 
municipals i altres normatives si s’escau”, el solar manté la classificació inicial “Sòl Urbanitzable amb Clau 
E.10.1” perquè l’actuació no modifica l’ús ni afecta cap paràmetre de la qualificació urbanística, ja que tan
sols es duu a terme treballs d’urbanització i altres tasques de reparació i/o reposició.

MA 2 Termini d’execució i pla de treball de l’obra

S’estimen que la duració dels terminis de les fases de les obres siguin els següents: 

Termini d’execució  - FASE 1 8 mesos 

Termini d’execució  - FASE 2 8 mesos 

Termini d’execució  - FASE 3 4 mesos 

La Fase 1 està condicionada pels terminis establerts per la subvenció de la Diputació de Barcelona. 
Les Fases 2 o 3 estan condicionades segons les disposicions econòmiques de l'ajuntament. Les fases 1 i 2 
es podran solapar en el temps. La Fase 3 es realitzarà depenent de les requisits que estableixi l'empresa 
subministradora Endesa en el moment de l'execució de les obres. 

MA 3 Resum del pressupost PEM i PEC 

Fase 1 

El pressupost d’Execució Material (PEM) de les obres és de 688.665,90 €. 

El pressupost d’Execució per Contracte (PEC) de les obres és de 991.610,03 € (IVA inclòs). 

Fase 2 

El pressupost d’Execució Material (PEM) de les obres és de 606.658,70 €. 

El pressupost d’Execució per Contracte (PEC) de les obres és de 873.527,86 € (IVA inclòs). 

Fase 3 

El pressupost d’Execució Material (PEM) de les obres és de 82.826,66 €. 

El pressupost d’Execució per Contracte (PEC) de les obres és de 119.262,11 € (IVA inclòs). 

MA 4 Proposta de classificació del contractista 

Donada la tipologia de les obres a realitzar i el seu import, aquest projecte exigeix classificació de 
contractista, d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/
UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (article 77). 

MA 5 Revisió de preus 

No es preveu revisió de preus ja que el termini d’execució no és superior a un any.
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MA 6 Seguretat i salut 

Es complirà també la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut a l’obra (Reial Decret 
1627/1997, del 24 d’octubre), el qual en l’aplicació del seu article 3.2, es designarà un coordinador en matèria 
de seguretat i salut, per l’execució de l’obra, que per raons d’optimització del servei serà de caràcter extern. 

El present projecte conté el corresponent estudi de seguretat i salut en un dels seus apartats, en un 
volum extern. 

L’empresa constructora presentarà el Pla de Seguretat i Salut, corresponent a l’estudi de seguretat  i 
salut d’aquesta obra, per tal que tota tasca requerida per a l’execució d’aquesta estigui indubtablement 
inclosa. Aquest Pla serà degudament aprovat per l’òrgan competent de l’Ajuntament, prèvia emissió dels 
informes necessaris del Coordinador de Seguretat i Salut i el Director de Projectes d’Espai Públic. 

Segons el Plec General d’obres, la oferta del contractista porta implícita les despeses derivades de 
l’aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i salut en el treball, incloent-hi en particular totes les 
derivades de l’elaboració i aplicació del Pla de Seguretat i Salut, i els honoraris corresponents. 

Respecte els tancaments d’obra corren a càrrec del contractista. 

 

MA 7 Manifestació acompliment de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Es dóna compliment a les normatives estatals i autonòmiques en matèria de supressió de barreres 
arquitectòniques i accessibilitat.  

 

MA 8 Manifestació Impacte Ambiental 

Es prioritzarà el polietilè i el polipropilè en les conduccions de sanejament abans que el PVC; el 
polietilè i el cautxú per al cablejat elèctric i de telecomunicacions i el linòleum, cautxú, suro i fusta per als 
paviments. 

 

MA 9 Manifestació de residus d’obra 

Durant l’execució de les obres serà d’obligat compliment el Decret 105/2008 de l’1 de febrer, 
regulador de la producció i regulació de residus de la construcció i enderrocs. 

En aquesta obra es produiran residus principalment per la demolició de paviments de gespa artificial i 
resines sintètiques. Puntualment, també alguna conducció de polietilè o material plàstic de les instal·lacions 
existents. S’ha estimat que només podran ser reutilitzades les instal·lacions desmuntades metàl·liques com la 
corda, la gàbia i cercles de llançament etc., prèvia neteja, reparació i pintat a obra.  

S’adjunta l’annex de Gestió de residus, amb la valoració corresponent i la proposta d’abocadors 
autoritzats. 

 

MA 10 Control de qualitat de l’obra 

Segons el Decret 375/1998 sobre el control de qualitat a l’edificació, el projecte inclou programa de 
control de qualitat. Les despeses del control de qualitat aniran a càrrec del contractista i seran de fins un 
1,5% del PEM, segons estableix el Plec de clàusules administratives generals i particulars d’aquest 
document. 

Per tal de garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge 
CE, conforme amb la directriu 89/106/CEE de productes de construcció i els Decrets i normes harmonitzades 
que hi fan referència. 
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El programa de control de qualitat s’inclou a l’annex del present projecte. 

 

MA 11 Idoneïtat per la competició i homologació oficial 

S’inclou a la present memòria l’homologació de la pista segons la norma NIDE 2017 HCH. 

 

MA 12 Control d’execució en obra 

L’empresa constructora disposarà dels mitjans humans i material necessaris per efectuar les proves parcials i 
finals necessàries. 
En tot cas, cada dia en acabar les tasques derivades de les obres, s’haurà de deixar l’espai en les mateixes 
condicions d’ordre i neteja que es troben. S’exigirà un cap d’obra el 100% de les hores en que hi hagi gent 
treballant a les obres. 
Els treballs que puguin afectar el normal funcionament de la resta de l’edifici es realitzaran fora d’horari de 
treball del personal, caps de setmana o festius. Les obres que s’estimin per la Direcció d’obra que s’han de 
realitzar en horari específic es realitzaran amb preavís d’una setmana. Les despeses resultants d’aquest 
horari de treball específic, s’entendran compreses dins del pressupost. 
Un cop finalitzats els treballs, d’acord amb les especificacions del projecte es realitzaran les proves 
addicionals que consideri necessàries el Director d’obra. 
Independentment dels controls de recepció i de les proves parcials realitzades durant l’execució, es 
comprovarà la correcte execució del muntatge, la neteja i el bon acabat dels elements constructius. Es 
revisarà: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte 

- Replanteig dels elements constructius 

- Correcte aplicació dels sistemes constructius 

 
MA 13 Marques i cases comercials 

Segons la llei LCSP els poders adjudicadors tractaran als operadors econòmics amb igualtat i sense 
discriminacions, i actuaran de manera transparent i proporcionada, per exigència de l’article 18.1 de la 
Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació 
pública.  

En conseqüència s’avisa i notifica de que qualsevol casa comercial, marca o prescripció tècnica present en el 
projecte podrà ser canviada i/o substituïda per a qualsevol de similar o equivalent que compleixi els mateixos 
requisits tècnics. A petició de la Direcció de l’obra s’entregaran tots els certificats, homologacions i documents 
necessaris per tal de documentar i acreditar el material presentat. 

 
 
 
 
 
Terrassa, 11 juny de 2020 
 
 
 
Sara Rebolleda Mir      Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta municipal     Arquitecta tècnic municipal 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 
 
El projecte dóna compliment a les següents normatives: 
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL. 
 
A continuació s’especifica la Normativa General de l’Edificació: 
 

MN 1 Edificació. 
 

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 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), OrdenVIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 
i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i 
no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la 
OrdenFOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 
08/11/2013)  
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 
Ús de l’edifici  

Habitatge 
Llei de l'habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). 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) 
Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 

 
Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  laLIONDAU, Ley de Igualdad de 
oportunidades y no discriminación y acceso universal. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
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 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB 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 F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

 
Instal·lacions d’aigua 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 
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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 legionel·losi  
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) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
Ordenances municipals 

 
Instal·lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
Ordenances municipals 

 
Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación 
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 
Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
 
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la 
xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa 
extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la 
inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al 
règim d’inspecció periòdica  
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques 
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Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

 
Instal·lacions d’il·luminació 
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: OrdenFOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 
 

Control de qualitat 
Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: OrdenFOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE,modificat pel 
RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix 
l’EHE-08. 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 
Llibre de l’edifici 



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrassa, 12 març de 2020 
 
 
 
Sara Rebolleda Mir      Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta municipal     Arquitecta tècnic municipal 
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 D.  135/1995 Codi  d�accessibil itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibi l i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 

 

 

 

 

Comunicació de 
l�edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d�ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l�edifici  taula d�usos públics 

Edificis o establiments d�ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis  PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d�ascensor 

 Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  

(s�exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d�ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d�ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d�ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l�edifici  taula d�usos públics 

Edificis o establiments d�ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d�ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d�ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d�ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d� 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 

-  instal·lacions i  
dependències d�ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d�ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d�accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d�usos públics 

Edificis o establiments d�ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d�accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d�ús comunitari 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d�accés  
de la planta amb: 

  * zones d�ús públic 
  *origen d�evacuació de les zones d�ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

Referència de projecte Masia els Bellots
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Escales.  Configuració  
 
 

 D �ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D.  135/1995)   D �ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada    1,00 m  - Amplada   - en funció de l�ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible 

 

- Altura de pas   2,10 m  - Altura de pas   2,20 m  

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l�estesa,   
E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l�estesa no presenta discontinuïtats quan s�uneix  
amb l�alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l�escala)  

- la mesura de l�estesa no inclou la projecció vertical 
de l�estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle  
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d�una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d�una mateixa direcció: 
   amplada  la de l�escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l�eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l�amplada de l�escala no es reduirà  

- els passadissos d�amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l�arrencada d�un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l�arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l�itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l�eix de l�escala) 

* portes i passadissos d�amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d�un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d�un tub 
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

 

 

 
 
 

Referència de projecte Masia els Bellots
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À
M

B
IT

  

Es considera que un establiment és d’ús administratiu quan en ell es desenvolupen activitats de gestió o de serveis en qualsevol de 
les seves modalitats, com per exemple, centres de l’administració pública, bancs, despatxos professionals, oficines tècniques, etc. 
També es consideren d’aquest ús els establiments destinats a altres activitats, quan les seves característiques constructives i 
funcionals, el risc derivat de l’activitat i les característiques dels ocupants es puguin assimilar a aquest és millor que a qualsevol 
altre. Com exemple d’aquesta assimilació, exclusiva del DB SI, poden citar-se els consultoris, els centres d’anàlisis clínic, els 
ambulatoris, els centres docents en règim de seminari, etc. A efectes del DB SUA, els consultoris, centres d’anàlisi clínics i 
ambulatoris hauran de complir les condicions establertes per a l’ús sanitari, segons l’annex terminologia DB SUA. 

 

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

EN
TO

R
N

 

Espais per a intervenció de 
bombers 

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les 
següents condicions: 
Amplada mínima lliure:     5 m 
Alçada lliure:                    la de l’edifici 
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:      
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:              23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació:    18 m 
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació:  10 m 
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves 
zones: 30 m 
Pendent màxima:                         10% 
Resistència al punxonament :     100kN sobre 20 cm Ǿ  

Vials d’accés per als bombers 

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions: 
Amplada mínima lliure:       3.5 m 
Alçada mínima lliure:          4.5 m 
Capacitat portant del vial:  20 kN/m2 

Forats en façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell 
de planta a la que s’accedeix ≤ 1.20 m. 
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius ≤ 25 m. 

2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1,2,6) 

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals) 

Requeriments a garantir en funció de: 
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
- situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h ≤ 15m h ≤ 28 h > 28m  

Estructura general R-120 R-60 R-90 R-120 

En escales protegides   R-30.   (no s’exigeix R a escales especialment protegides) 

Vestíbul d’independència  Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a 
mínim EI2 30-C5 

Cobertes lleugeres (Gk ≤ 1kN/m²) i els 
seus suports   R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant 

Estructura sustentant d’elements tèxtils 
(carpes)   R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora). 

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc  

Elements verticals separadors amb 
d’altres edificis   EI-120 

FA
Ç

A
N

ES
  A la trobada amb elements 

que compartimenten sectors 
d’incendi, zones de risc 
especial alt o escales 
protegides o passadissos 
protegits. 

• EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical. 
• EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle α format pel pla de les 

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D. 
• Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la 

façana quan tingui més de 18 m d’alçada. 

C
O

B
ER

TE
S 

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi o zones de risc 
especial alt 

• Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  

• Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació:  
Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
          
Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 
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Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions... 

Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a 
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a 
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també lluernaris, 
elements d’iluminació o ventilació.  

 

2.3. Sectors d’incendi : superfície i resistència al foc del elements sectoritzadors 

Sectors d’incendi 
 

• L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
• Zones d’usos subsidiaris: 

 Residencial Habitatge (en tot cas) 
 Comercial i/o Docent > 500 m² 
 Pública Concurrència i ocupació > 500 persones 
 Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

• S ≤ 2500 m² (5000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció). 
Excepcions:  
• Establiment ≤ 500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús Residencial Habitatge.  
• Espais diàfans: poden constituir un únic sector d’incendis que superi els límits de superfície 

construïda que s’estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves 
sortides comuniquin directament a l’espai exterior, almenys el 75% del perímetre sigui façana i 
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable. 

• Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície. 
Requeriments a garantir en funció de: 
− l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
− situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani Plantes sobre rasant 
h ≤ 15m 15 < h ≤ 28m h > 28m 

Elements separadors de sectors (1)  EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

Sector de risc mínim  (2) no s’admet EI 120 

Portes de pas entre sectors  EI2 t - C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o 
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes. 

Elements d’evacuació protegits 

Escala protegida i 
especialment protegida Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60. 

Vestíbul d’independència Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència 
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5. 

Ventilació o control de fums 
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s ≥ 1 m2 a cada planta 
- Per un sistema de pressió diferencial 
- Per conductes 

Finestres o forats en façana 
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle α de façanes: 
α  (o) 0 45 60 90 135 180 
D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

Ascensors que comuniquen plantes de 
sectors diferents i no estan continguts 
en escales protegides. 

Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5, 
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o 
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades 
mesures. 
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial.  

Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.  
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament. 
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els 
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor. 
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm2. 

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació 

LO
C

A
LS

 D
E 

R
IS

C
 

ES
PE

C
IA

L 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 

Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d’independència - SI SI 

Portes d’entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 

Revestiment  parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 
terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1 
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2.5. Reacció al foc dels materials 

M
A

TE
R

IA
LS

 D
E 

R
EV

ES
TI

M
EN

T 

En recintes protegits 
Terres                       CFL-s1 
Parets i sostres         B-s1, d0 

En recorreguts normals 
Terres                        EFL 
Parets i sostres         C-s2, d0  
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990 

En falsos sostres o terres 
elevats o aquells que, sent 
estancs, continguin 
instal.lacions susceptibles 
d’iniciar o propagar un incendi 

Terres                        BFL-s2 

Parets i sostres         B-s3, d0 

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5) 

O
C

U
PA

C
IÓ

 Densitat d’ocupació 
(persones per unitat de  
superfície útil) 

 1 persona / 10 m2 en zones d’us administratiu. 
 1 persona / 2 m2 en vestíbuls generals i zones d’us públic. 
 1 persona / 3 m2 en lavabos de planta 
 1 persona / 40 m² en arxius i magatzems 

Zones d’ocupació nul·la  Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 
màquines, locals per material de neteja). 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

 S > 0,50 m2 / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida; 
no necessari si P<50)  

 A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais 
oberts.   

 Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. 
 Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que 

l’incendi no pugui afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

PO
R

TE
S 

PA
SS

O
S 

Dimensionat  Capacitat: A ≥ P / 200 
 Amplada  ≥ 0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m). 

Característiques 

 Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. 
 Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé és en un recinte d’ocupació > 50.  
 Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat. 
 Les portes automàtiques  han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten 

obertes. 

PASSADISSOS I RAMPES  

Capacitat: A ≥ P / 200 Passadissos protegits 
P ≤ 3 S + 200 A 

Amplada ≥ 1 m  (0.80 m si P ≤ 10 persones habituals) 

 Rampes per més de 10 persones: longitud ≤ 15 m i pendent ≤ 12% 
Excepcions per a itineraris accessibles: 
Longitud rampa < 3 m < 6 m En la resta de casos 
Pendent rampa ≤ 10% ≤ 8% ≤ 6% 

ES
C

A
LE

S 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Evacuació descendent 

Per h ≤ 14 m Per h ≤ 28 m S’admet en tot cas 

A ≥ P / 160 E ≤ 3 S + 160 As 
Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P ≤25 persones 

                                                 0,90 si P ≤50 persones 
                                                 1,00 si P >50 persones 

Evacuació ascendent 

Per h ≤ 2.80 m 
Per P ≤ 100 fins h ≤ 6 m S’admet en tot cas 

A ≥ P / (160 – 10 h) E ≤ 3 S + 160 As  
Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P ≤25 persones 

                                                 0,90 si P ≤50 persones 
                                                 1,00 si P >50 persones 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana Des de zones de circulació. 
Espai lliure ≥ 0,5 m 
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Tramades  Altura salvada ≤ 3.20 m. 
 ≥ 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 

Esglaons  
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm 
                   H  ≥ 280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm. 
                   Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                     (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1) 

Passamans 
 A un costat per alçada > 555 mm. 
 Als 2 costats si amplada lliure d’escala ≥ 1.20 m.  
 Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m. 

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE 

PASSOS i RAMPES Capacitat: A ≥ P / 600 Quan aquests elements condueixin 
a espais interiors, es 
dimensionaran com elements 
interiors, excepte: 
-Quan siguin escales o passadissos 
protegits que només serveixin per 
evacuar les zones a l’aire lliure i 
condueixin directament a sortides 
d’edifici 
-Quan discorrin per un espai amb 
seguretat equivalent a la d’un 
sector de risc mínim 

ESCALES Capacitat: A ≥ P / 480 

3.2. Recorreguts d’evacuació 

COMPATIBILITAT 

Per establiments de S >1500m² 
integrats en edifici d’altre ús 

 Sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la 
resta de l’edifici. 

 Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.  

Altura ascendent màxima 

 4m fins a sortida de planta 
 6m fins espai exterior segur 

Excepcions:  
 Zones d’ocupació nul·la 
 Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis 

Nombre de sortides i recorreguts* 
màxims 
 
(* Els recorreguts es poden augmentar 
un 25 % si el sector disposa d’extinció 
automàtica) 

1 sortida 

- Ocupació ≤ 100 persones 
- Recorreguts ≤ 25 m (*31,2m) o bé ≤ 50 m (*62,5m) si ocupació 

< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a 
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta 
edifici...) 

- Altura d’evacuació descendent < 28 m 
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m 
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació 
ascendent sigui > 2 m 

Més d’una sortida 

- Recorreguts d’evacuació < 50m (* 62,5m), excepte en espais a 
l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m 
- Longitud sense alternativa < longitud màxima admissible en cas 
d’una única sortida  

Més d’una sortida d’edifici - Quan  calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una 
escala descendent o més d’una escala ascendent. 

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació ≤ 25m   (* 31,2m) 
Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

- Ocupació afegida d’escala: Persones ≤ 160A 
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 

Senyalització 
- SORTIDA: En recintes > 50 m2 
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes 
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció. 

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal 

Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons UNE 

23035-3:2003 
Enllumenat d’emergència - En tots els recorreguts d’evacuació 

- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones 
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EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU 
Data 17/12/2010 

 
 
 
Senyalització itineraris accessibles  

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional 
d’Accessibilitat per a la mobilitat). 

- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a 
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE 
REFUGI”. 

 
3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 
 
 
 
Evacuació 

- En edificis amb h>14 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici 
accessible, caldrà: 

 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé 
 una zona de refugi amb: 

- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants. 
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants. 

 
Itineraris accessibles 

- La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un 
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4) 

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi Superfície construïda > 2000 m2  
 En locals de risc alt 

Superfície construïda > 5000 m2  
 A tot l’edifici 

Alarma (3) Per superfície construïda > 1000 m2. 

4.2. Mitjans d’extinció  

Hidrants exteriors (4) 

1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m2 i 10000 m2 . 
1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 

Extintors Capacitat 
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial (5)  

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d’incendi equipades - Per Sc > 2000 m2  (BIE-25) 
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d’extinció 
- Per h > 80 m. 
- En cuines amb potència instal·lada ≥ 50kW 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Control de fums d’incendi En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d’emergència (6) Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció) 

Senyalització de mitjans manuals p.c.i. 
UNE 23-033-1 Visibles permanentment; característiques com a 3.3 

 
Notes: 

(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim. 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q≤40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q≤50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d) 
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur. 
(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques. 
(4) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua. 
(5) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt. 
(6) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia. 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D’ÚS ADMINISTRATIU 
Data 17/12/2010 

 
 

(*)  Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta) 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

En particular: 
Impremta, reprografia i locals annexes  
(magatzems de paper, publicacions, enquadernat, etc) 

100<V ≤200 m3 200<V ≤500 m3 V>500 m3 

En general: 
Tallers de manteniment, 
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc. 

100<V ≤200 m3 200<V ≤400 m3 V>400 m3 

Magatzem de residus 5<S ≤15 m² 15<S ≤30 m² S>30 m² 

Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m² En tot cas ------- ------- 

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli) 
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors 20<P ≤30 kW 30<P ≤50 kW P>50 kW 

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)  20<S ≤100 m² 100<S ≤200 m² S>200 m² 

Sales de calderes segons potència útil nominal (P) 70<P ≤200 kW 200<P ≤600 kW P>600 kW 

Sales de màquines en instal·lacions de clima 
 (segons RITE) En tot cas ------- ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac ------- En tot cas ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats P ≤400 kW P>400 kW ------- 

Magatzem per combustible sòlid de calefacció S ≤3 m² S>3 m² ------- 

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 oC En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació ≤300 oC 
- per potència instal·lada P total: 
- per potència instal·lada en cada transformador:  

P ≤2520 kVA 
P ≤630 kVA 

2520<P ≤4000 kVA 
630<P ≤1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de màquines d’ascensor En tot cas ------- ------- 

Sala de grups electrògens En tot cas ------- ------- 

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina 
sigui la potència instal·lada. 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 

“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 

Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 

Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES

Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4

del DB HS 1 respectivament. 

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

Masia els Bellots
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 

En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos 

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

Masia els Bellots
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HABITATGES

(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)

 -
CO

2 2 
(3)

 -
 

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 

(L’  del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge  
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

 -

Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 
menjador, dormitoris  
i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable  1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus

- Trasters

- Aparcaments

 -  

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de  
cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE. 

Cabals mínims (4)

Habitatge amb: 
0 - 1 D 2 D  3 D

Admissió d’aire  
des de l’espai 
exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s

- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s

Extracció  
d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s

Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
(9)

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, o bé 
Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior 

Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

(10) 
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notes:

(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres 
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).

(3) 

(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: 

Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors. 

 - Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals 
de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.

 - Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.

 -  Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-
los per tal de garantir l’equilibri de cabals.

(5)  

 -

(6) L’expulsió de l’aire viciat 

 -
qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a 

 -
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual. 

(7) 
D.141/2012 Condicions 

(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o 
un altre tipus de sistema.

(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de 
ventilació.

(10) 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  

 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 

q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 

q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 

q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 

q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 

q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  

q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 

q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 

q  0,065l/s  rentamans, bidet 

q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 

q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  

q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 
rentavaixelles industrial (20 serveis) 

q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

Masia els Bellots



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

 

Ref. del projecte: 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.

 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

Masia els Bellots
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Edifici de nova construcció

Intervenció en edificis existents

canvi d'ús característic de l'edifici

canvis d'activitat en una zona de l'edifici que
impliqui un valor més baix del VEEI límit, respecte al
de l'activitat inicial

adequació de la instal lació d'aquesta zona

intervencions en edificis amb una superfície útil
total final > 1.000m2 (incloses les parts ampliades, si
s'escau), en la que es renovi més del 25% de la
superfície il luminada

d�aplicació en l�àmbit del projecte

altres intervencions en les que es renovi o ampliï
una part de la instal lació:

s'adequarà la part de la instal lació renovada o ampliada per tal de que es
compleixin els valors de VEEI límit en funció de l'activitat

quan la renovació afecti a zones de l'edifici per a les que s'estableixi la
obligatorietat de sistemes de control o regulació, se'n disposarà.

EX IGÈNCIES

VEEI va lor d �e f ic iènc ia energè t i ca de la insta l l ac ió (W/m2 )
Es garantiran els valors límits fixats a continuació en funció de l�ús de cada zona:
(el valor inclou la il luminació general i la d�accent, exclou la d�il luminació d�aparadors i zones d�exposició)

administratiu en general

3
estacions de transport (6)

5andanes d�estacions de transport supermercats, hipermercats i grans magatzems
pavellons d�exposicions o fires biblioteques, museus i galeries d�art
sales de diagnòstic (1)

3,5 6
aules i laboratoris (2)

zones comunes en edificis residencials
centres comercials (s�exclou les botigues) (7)

habitacions d�hospital (3)

4

hosteleria i restauració (8)

8
recintes interiors no descrits en aquest llistat religiós en general
zones comunes (4) sales d�actes, auditoris i sales d�ús múltiple i convencions; sales

d�oci o espectacle, sales de reunions i sales de conferències (9)
magatzems, arxius, sales tècniques i cuines
aparcaments botigues i petit comerç

espais esportius (5) habitacions d�hotels, hostals, etc. 10
locals amb nivell d�il luminació > 600 lux 2,5

Potènc ia ins ta l lada a l �ed i f i c i (W/m2 )
En funció de l�ús de l�edifici, la potència instal lada en il luminació (làmpares + equips auxiliars) no superarà els següents valors:

comercial

15

aparcament 5 restauració 18
docent administratiu

12
altres 10

hospitalari residencial públic edificis amb nivell d�il luminació >600 lux 25

auditoris, teatres, cinemes

S i stemes de cont rol i regu lac ió

Per a cada zona es disposarà de:
un sistema d�encesa i apagada manual, a manca d�un altre sistema de control (no s�accepta com a únic sistema de control l�encesa i
apagada des del quadre elèctric)
un sistema d�encesa per horari centralitzat a cada quadre elèctric

Per a zones d�ús esporàdic:
el control d�encesa i apagada s�haurà de fer per sistema de control de presència temporitzat, o bé polsador temporitzat

Per a zones amb aprofitament de la llumnatural (**) :
s�instal laran sistemes que regulin el nivell d�il luminació en funció de l�aportació de llum natural:

en les lluminàries situades sota una lluerna
en les lluminàries d�habitacions de menys de 6m de profunditat
en les dues primeres línies paral leles de lluminàries situades a una distància < 5m de la finestra

(*) S�exclouen de l�àmbit d�aplicació general: interiors dels habitatges; construccions provisionals amb un període d�utilització previst 2
anys; edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos; edificis aïllats amb sup. útil total <50m2; edificis històrics
protegits; enllumenats d�emergència

(**) D�aplicació en zones amb tancaments de vidre a l�exterior o a patis/atris i on es donin unes determinades relacions entre l�edifici
projectat, l�obstacle exterior, la superfície vidrada d�entrada de llum i les superfícies interiors del local (veure DB HE 3 art. 2.3b).

S�exclouen de l�aplicació d�aquest punt (aprofitament de la llum natural): zones comunes d�edificis no residencials; habitacions
d�hospital; habitacions d�hotels, hostals, etc.; botigues i petit comerç

Referènc ia de pro jec te :

TIPUS D� INTERVENCIÓ ( * )

1/2
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Notes

(1) Inclou la instal lació d�il luminació general de sales tals com sales d�examen general, sales d�emergència, sales d�escàner i radiologia,
sales d�examen ocular i auditiu i sales de tractament. Queden exclosos locals tals com sales d�operació, quiròfans, unitats de cures
intensives, dentista, sales de descontaminació, sales d�autòpsies i mortuoris i altres sales que, per la seva activitat, es puguin considerar
com a sales especials.

(2) Inclou la instal lació d�il luminació de l�aula i les pissarres de les aules d�ensenyament, aules de pràctica d�ordinador, música, laboratoris
de llenguatge, aules de dibuix tècnic, aules de pràctiques i laboratoris, manualitats, tallers d�ensenyament i aules d�art, aules de
preparació i tallers, aules comuns d�estudi i aules de reunió, aules de classes nocturnes i educació d�adults, sales de lectura, llars
d�infants, sales de joc de llars d�infants i sala de manualitats.

(3) Inclou la instal lació d�il luminació interior de l�habitació i el bany, formada per la il luminació general, il luminació de lectura i
il luminació per a exàmens simples.

(4) Espais utilitzats per qualsevol persona o usuari tals com rebedors, vestíbuls, passadissos, escales, espais de trànsit de persones, lavabos
públics, etc.

(5) Inclou les instal lacions d�il luminació del terreny de joc i de les grades d�espais esportius, tant per a activitats d�entrenament com de
competició, però no inclou les instal lacions d�il luminació necessàries per a les retransmissions televisades. Les grades seran assimilables
a zones comunes.

(6) Espais destinats al trànsit de viatgers tals com rebedors de terminals, sales d�arribades i sortides de passatgers, sales de recollida
d�equipatges, àrees de connexió, d�ascensors, �áreas de mostradores de taquillas�, facturació i informació, àrees d�espera, sales de
consigna, etc.

(7) Inclou la instal lació d�il luminació general i il luminació d�accent del rebedor, recepció, passadissos, escales, vestuaris i lavabos dels
centres comercials.

(8) Inclou els espais destinats a les activitats pròpies dels serveis al públic tals com rebedor, recepció, restaurant, bar, menjador, auto servei
o buffet, passadissos, escales, vestuaris, serveis, lavabos, etc.

(9) Inclou la instal lació d�il luminació general i il luminació d�accent. En el cas de cinemes, teatres, sales de concerts, etc. s�exclou la
il luminació amb finalitats d�espectacle, incloent la representació i l�escenari.
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ESTUDIO DE SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR AL ACCION DE RAYO (CTE-SU8)

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada

de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

FRECUENCIA ESPERADA

Ng - Densidad de impactos sobre el terreno

 según la posición  en el mapa toma un valor de: 

5 impactos/año,km2

Ae - Área de captura equivalente del edificio

Dim. max.:

  a = 38 m

  b = 24 m

  h = 12 m

     Área equivalente Ae=9.448 m2

C1 - Coeficiente según Situación del edificio

- Aislado sobre una colina o promontorio, C1 = 2

Frecuencia esperada Ne =0,09448

RIESGO ADMISIBLE

C2 - Coeficiente en función del tipo de construcción

- Estructura de hormigón y una Cubierta de madera C2 =2.5

C3 - Coeficiente en función del contenido del edificio

- Otros contenidos, C3 = 1

C4 - Coeficiente en función del uso del edificio

- Resto de edificios, C4 = 1

C5 - Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan

- Resto de edificios, C5 = 1

Riesgo admisible Na =0,00220

RESULTADO

 Frecuencia esperada mayor que el riesgo admisible, Ne(0,09448) > Na(0,00220)

  ES NECESARIO LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA EL RAYO

E = 0,98 0,95 < E <0,98 Nivel de protección 2



DADES DE L'EDIFICI:

X
Usuaris

401

AIGUA tots els usos P A

S X
S X
S X

 

S

(5)

S

S

no és d’aplicació quan :

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 
≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

S

PROJECTE (1)

X

X

Situació:
Municipi:

AILLAMENT TÈRMIC

RENTAVAIXELLES

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule; a 
qualsevol zona climàtica:

zona climàtica

demanda ACS a 600USUARIS DE L'EDIFICI

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

preveu un espai fàcilment accessible de      
150 dm3 per separar les fraccions següents:   

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

M

X

AIXETES

X

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

X

X

X

X

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Carrer de la Terra, 3-5, 08227

Masia dels Bellots

Terrassa

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

X

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

X

ENERGIA tots els usos
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 
DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

Comarca:

l’aportació energètica solar és cobreix amb 
altres fonts d’energies renovables

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

802

XAdministratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

SANEJAMENT

PROTECCIÓ SOLAR

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos: 
Km  0,70 W/m2K (2)(3)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar: 
Km  3,30 W/m2K 
obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a 
l’exterior o entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S 35%

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q   12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar

X

cal justificar-ho adequadament a la memòria

50%

III

N

l/dia

(4)

401

X

XS

S

a un espai comunitari S

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu :

X

en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la 
superfície de captació
en rehabilitació per la configuració prèvia de 
l’edifici o de la normativa urbanística

l’edifici no compta amb suficient assolellament

V3.1.0

X

X

Usuaris
Nova edificació

Vallès Occidental

Gran rehabilitació

USOS DE 
L'EDIFICI:

Centres de l'Administració pública, bancs i oficines

Habitatge Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

70%

la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb altres 
fonts d’energies renovables

Sper protecció patrimoni cultural català

50%

al'interior de les unitats privatives

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

etiqueta ecològica de la Unió Europea

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat 
de Catalunya

marca AENOR Medioambiente
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN) S

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i 
rebuig

Reconversió d'antiga edificació

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst,  hi haurà una presa d’aigua freda i 
una d’aigua calenta 
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P A

S

P A

5

5

5

5

6 S X

6

5

4

6

8 S

4

5

4 S X

4

5
8

7 S X

3 S X X
28

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

S

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics,
residus d’escumes, etc)

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives 
següents:

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

X

PROJECTE PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT
MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taule

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies i 
fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra,
especificant la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades
Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10%
de 0,70 W/m2K ;       Km  0,63 W/m2K

PROJECTE

X

coberta enjardinada

coberta ventilada

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

S

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30%
de 0,70 W/m2K ;       Km  0,49 W/m2K

PUNTS M

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE

ECOEFICIÈNCIAADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

AILLAMENT ACÚSTIC

DECRET 21/2006

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so 
aeri R de 48 dBA

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20%
de 0,70 W/m2K ;       Km  0,56 W/m2K

INSTAL·LACIONS

AILLAMENT ACÚSTIC

CONSTRUCCIÓ

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament
directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

DISSENY  DE L'EDIFICI

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-
AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i
envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA
en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui   74 dBA

MATERIALS
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Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i 
el programa ha d'estar correctament instal.lat. 

Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, 
Seguretat i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.
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1.- PARÀMETRES GENERALS
Emplaçament: Terrassa
Latitud (graus): 41.57 graus
Altitud sobre el nivell del mar: 277 m
Percentil per a estiu: 5.0 %
Temperatura seca estiu: 26.70 °C
Temperatura humida estiu: 22.50 °C
Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C
Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C
Percentil per a hivern: 97.5 %
Temperatura seca a l'hivern: 0.20 °C
Humitat relativa a l'hivern: 90 %
Velocitat del vent: 3.6 m/s
Temperatura del terreny: 6.07 °C
Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 %
Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 %
Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 %
Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 %
Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 %
Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 %
Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 %
Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 %

2.- RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES

2.1.- Refrigeració

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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Planta baixa

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
RESTAURANT (Restaurant BELLOTS) PLANTA BAIXA RESTAURANT

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 21.8 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 21.1 °C

Càrregues de refrigeració a les 13h (11 hora solar) del dia 22 de Setembre C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana SO 14.8 0.73 300 Clar 19.3
Façana NO 36.3 0.73 300 Clar 19.0
Façana SE 9.4 0.73 300 Clar 19.6

-50.43
-132.62
-30.24

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 SE 30.2 2.20 0.42 198.4 5986.21

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Terrat 56.9 1.35 315 Intermedi 21.1 -222.83

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 10.0 0.95 300 21.3 -25.79

Total estructural 5524.30

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Assegut o en repòs 32 34.89 62.06 1116.48 1985.85

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 854.11 1.08 922.44

Instal·lacions i altres càrregues 626.35

Càrregues interiors 1116.48 3534.63
Càrregues interiors totals 4651.11

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 271.77

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 Càrregues internes totals 1116.48 9330.70

Potència tèrmica interna total 10447.18

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

921.6 4698.77 -641.25

Recuperació de calor  
Eficiència higromètrica = 50.0 % -2349.38

Eficiència tèrmica = 80.0 % 0.00
Càrregues de ventilació 2349.38 -641.25

Potència tèrmica de ventilació total 1708.14
Potència tèrmica 3465.86 8689.45

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 56.9 m² 213.5 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 12155.3 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
BAR BELLOTS (BAR BELLOTS) PLANTA BAIXA RESTAURANT

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.7 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 22 de Agost C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana SO 6.2 0.73 300 Clar 21.3
Façana SE 13.7 0.73 300 Clar 24.3

-12.38
2.83

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 SO 36.5 2.20 0.42 217.8 7950.10

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Terrat 56.2 1.35 315 Intermedi 34.1 764.99

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 59.4 0.95 300 22.6 -78.57

Total estructural 8626.95

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Assegut o en repòs 30 34.89 62.06 1046.70 1861.73

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 843.38 1.03 868.68

Instal·lacions i altres càrregues 247.39

Càrregues interiors 1046.70 2977.80
Càrregues interiors totals 4024.50

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 348.14

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92 Càrregues internes totals 1046.70 11952.90

Potència tèrmica interna total 12999.60

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

864.0 4403.66 743.21

Recuperació de calor  
Eficiència higromètrica = 80.0 % -3522.93

Eficiència tèrmica = 80.0 % -594.57
Càrregues de ventilació 880.73 148.64

Potència tèrmica de ventilació total 1029.38
Potència tèrmica 1927.43 12101.54

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 56.2 m² 249.5 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 14029.0 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
SALA REUNIONS PB (Sales de reunions) PLANTA BAIXA RESTA
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.2 °C

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

C. SENSIBLE
(W)

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Terrat 18.4 1.35 315 Intermedi 37.7 341.35

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 20.5 0.95 300 23.3
Paret interior 22.2 1.20 300 24.4

-13.20
11.21

Total estructural 339.36

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Assegut o en repòs 10 34.89 62.73 348.90 627.32

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 329.11 1.07 352.15

Instal·lacions i altres càrregues 212.95
Càrregues interiors 348.90 1192.42

Càrregues interiors totals 1541.32

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 45.95

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82 Càrregues internes totals 348.90 1577.74

Potència tèrmica interna total 1926.64

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

450.0 2262.86 261.08
Recuperació de calor  
Eficiència higromètrica = 80.0 % -1810.28

Eficiència tèrmica = 80.0 % -208.87
Càrregues de ventilació 452.57 52.22

Potència tèrmica de ventilació total 504.79
Potència tèrmica 801.47 1629.95

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 19.4 m² 125.6 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2431.4 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
FORMACIO PB (FORMACIO PB) PLANTA BAIXA RESTA

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.2 °C

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

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana NO 35.4 0.73 300 Clar 21.9 -53.99

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 NO 6.7 3.10 0.86 239.3
1 NO 4.7 3.10 0.86 235.5
1 NO 5.7 3.10 0.86 237.8

1592.95
1116.01
1361.13

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Terrat 88.7 1.35 315 Intermedi 36.4 1488.40

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 20.8 0.95 300 23.3 -13.42

Total estructural 5491.07

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Assegut o en repòs 32 34.89 62.73 1116.48 2007.43

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 1508.62 1.07 1614.23

Instal·lacions i altres càrregues 976.17

Càrregues interiors 1116.48 4597.82
Càrregues interiors totals 5714.30

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 302.67

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90 Càrregues internes totals 1116.48 10391.56

Potència tèrmica interna total 11508.04

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

1440.0 7241.14 835.46

Recuperació de calor  
Eficiència higromètrica = 80.0 % -5792.91

Eficiència tèrmica = 80.0 % -668.37
Càrregues de ventilació 1448.23 167.09

Potència tèrmica de ventilació total 1615.32
Potència tèrmica 2564.71 10558.65

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 88.7 m² 147.9 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 13123.4 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
CONFERENCIES PB (CONFERENCIES PB) PLANTA BAIXA RESTA
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.1 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

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

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 47.1 0.95 300 23.0

Forjat 80.9 1.35 315 24.3
-46.73
32.14

Total estructural -14.59

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Assegut o en repòs 56 34.89 62.73 1953.84 3513.00

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 1502.47 1.05 1577.60

Instal·lacions i altres càrregues 972.19
Càrregues interiors 1953.84 6062.79

Càrregues interiors totals 8016.63

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 181.45

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.76 Càrregues internes totals 1953.84 6229.65

Potència tèrmica interna total 8183.49

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

1612.8 8543.06 1079.41
Recuperació de calor  
Eficiència higromètrica = 80.0 % -6834.45

Eficiència tèrmica = 80.0 % -863.53
Càrregues de ventilació 1708.61 215.88

Potència tèrmica de ventilació total 1924.50
Potència tèrmica 3662.45 6445.53

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 88.4 m² 114.4 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 10108.0 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
SALA ASSOCIACIÓ (Sales de reunions) Planta baixa - SALA ASSOCIACIÓ

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 21.8 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 21.1 °C

Càrregues de refrigeració a les 13h (11 hora solar) del dia 22 de Setembre C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana SE 12.7 0.73 300 Clar 20.0
Façana NE 18.6 0.73 300 Clar 19.7

-37.27
-58.01

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 SE 2.8 3.10 0.86 404.3
1 SE 1.3 3.10 0.86 386.9

1133.41
495.11

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 19.1 0.95 300 21.3 -48.99

Total estructural 1484.25

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Assegut o en repòs 10 34.89 62.06 348.90 620.58

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 436.86 1.08 471.81

Instal·lacions i altres càrregues 282.67

Càrregues interiors 348.90 1375.06
Càrregues interiors totals 1723.96

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 85.78

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 Càrregues internes totals 348.90 2945.09

Potència tèrmica interna total 3293.99

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

450.0 2294.32 -313.11

Recuperació de calor  
Eficiència higromètrica = 80.0 % -1835.46

Eficiència tèrmica = 80.0 % 0.00
Càrregues de ventilació 458.86 -313.11

Potència tèrmica de ventilació total 145.76
Potència tèrmica 807.76 2631.98

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 25.7 m² 133.9 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3439.7 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
RECEPCIÓ (Sales de reunions) PLANTA BAIXA RESTA

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 21.8 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 21.1 °C

Càrregues de refrigeració a les 13h (11 hora solar) del dia 22 de Setembre C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana SE 14.8 0.73 300 Clar 20.0 -43.46

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 SE 3.3 3.10 0.86 401.1 1314.49

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 87.1 0.95 300 21.3 -223.49

Total estructural 1047.54

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Assegut o en repòs 10 34.89 62.06 348.90 620.58

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 625.02 1.08 675.02

Instal·lacions i altres càrregues 404.42

Càrregues interiors 348.90 1700.02
Càrregues interiors totals 2048.92

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 82.43

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 Càrregues internes totals 348.90 2829.99

Potència tèrmica interna total 3178.89

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

450.0 2294.32 -313.11

Recuperació de calor  
Eficiència higromètrica = 80.0 % -1835.46

Eficiència tèrmica = 80.0 % 0.00
Càrregues de ventilació 458.86 -313.11

Potència tèrmica de ventilació total 145.76
Potència tèrmica 807.76 2516.88

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 36.8 m² 90.4 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3324.6 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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Planta 1

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
SALA REUNIONS INTERNA P1 (Sales de reunions) PLANTA PRIMERA

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.2 °C

Càrregues de refrigeració a les 19h (17 hora solar) del dia 22 de Agost C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana SO 17.7 0.73 300 Clar 23.4
Façana SE 15.1 0.73 300 Clar 25.5

-8.26
16.47

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 SE 1.1 3.10 0.86 58.9 64.08

Total estructural 72.29

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Assegut o en repòs 10 34.89 62.73 348.90 627.32

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 449.78 1.07 481.26

Instal·lacions i altres càrregues 291.03

Càrregues interiors 348.90 1399.62
Càrregues interiors totals 1748.52

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 44.16

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.81 Càrregues internes totals 348.90 1516.06

Potència tèrmica interna total 1864.96

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

450.0 2262.86 261.08

Recuperació de calor  
Eficiència higromètrica = 80.0 % -1810.28

Eficiència tèrmica = 80.0 % -208.87
Càrregues de ventilació 452.57 52.22

Potència tèrmica de ventilació total 504.79
Potència tèrmica 801.47 1568.28

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 26.5 m² 89.6 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2369.7 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
SALA REUNIONS P1 (Sales de reunions) PLANTA PRIMERA

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.2 °C

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

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana NO 16.5 0.73 300 Clar 21.9 -25.15

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

2 NO 1.6 3.10 0.86 203.3 321.89

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjat 22.1 1.35 315 24.5 15.19

Total estructural 311.93

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Assegut o en repòs 10 34.89 62.73 348.90 627.32

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 376.53 1.07 402.89

Instal·lacions i altres càrregues 243.64

Càrregues interiors 348.90 1273.85
Càrregues interiors totals 1622.75

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 47.57

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82 Càrregues internes totals 348.90 1633.35

Potència tèrmica interna total 1982.25

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

450.0 2262.86 261.08

Recuperació de calor  
Eficiència higromètrica = 80.0 % -1810.28

Eficiència tèrmica = 80.0 % -208.87
Càrregues de ventilació 452.57 52.22

Potència tèrmica de ventilació total 504.79
Potència tèrmica 801.47 1685.57

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 22.1 m² 112.3 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2487.0 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
ECONOMIA CIRCULAR (DESPATX 2 USUARIS) PLANTA PRIMERA

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 20.9 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 20.6 °C

Càrregues de refrigeració a les 13h (11 hora solar) del dia 22 de Octubre C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana SE 12.9 0.73 300 Clar 18.8 -49.33

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 SE 3.5 3.10 0.86 427.9 1499.74

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjat 17.6 1.35 315 20.8 -75.88

Total estructural 1374.53

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleat d'oficina 2 60.48 65.27 120.95 130.54

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 247.27 1.08 267.06

Instal·lacions i altres càrregues 282.60

Càrregues interiors 120.95 680.19
Càrregues interiors totals 801.14

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 61.64

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 Càrregues internes totals 120.95 2116.36

Potència tèrmica interna total 2237.31

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

90.0 436.15 -89.83

Recuperació de calor  
Eficiència higromètrica = 60.0 % -261.69

Eficiència tèrmica = 60.0 % 0.00
Càrregues de ventilació 174.46 -89.83

Potència tèrmica de ventilació total 84.63
Potència tèrmica 295.41 2026.53

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 17.7 m² 131.5 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2321.9 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
CONSOLIDACIO P1 (DESPATX 2 USUARIS) PLANTA PRIMERA

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 21.8 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 21.1 °C

Càrregues de refrigeració a les 13h (11 hora solar) del dia 22 de Setembre C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana SE 14.1 0.73 300 Clar 20.0 -41.35

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 SE 1.0 3.10 0.86 376.2 389.55

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjat 30.5 1.35 315 21.3 -111.69

Total estructural 236.51

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleat d'oficina 2 60.48 65.27 120.95 130.54

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 217.37 1.08 234.76

Instal·lacions i altres càrregues 248.42

Càrregues interiors 120.95 613.71
Càrregues interiors totals 734.66

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 25.51

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88 Càrregues internes totals 120.95 875.73

Potència tèrmica interna total 996.69

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

90.0 458.86 -62.62

Recuperació de calor  
Eficiència higromètrica = 60.0 % -275.32

Eficiència tèrmica = 60.0 % 0.00
Càrregues de ventilació 183.55 -62.62

Potència tèrmica de ventilació total 120.92
Potència tèrmica 304.50 813.11

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 15.5 m² 72.0 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1117.6 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
SERVEIS BANCARIS P1 (DESPATX 2 USUARIS) PLANTA PRIMERA

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.1 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

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

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana NO 2.4 0.73 300 Clar 21.2
Façana NE 9.6 0.73 300 Clar 23.9

-4.92
-0.95

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 NE 1.3 3.10 0.86 65.2 85.08

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Terrat 8.3 1.35 315 Intermedi 38.8 165.30

Total estructural 244.52

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleat d'oficina 2 60.48 65.98 120.95 131.95

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 116.15 1.05 121.95

Instal·lacions i altres càrregues 132.74

Càrregues interiors 120.95 386.65
Càrregues interiors totals 507.60

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 18.93

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.84 Càrregues internes totals 120.95 650.10

Potència tèrmica interna total 771.05

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

90.0 476.73 60.24

Recuperació de calor  
Eficiència higromètrica = 60.0 % -286.04

Eficiència tèrmica = 60.0 % -36.14
Càrregues de ventilació 190.69 24.09

Potència tèrmica de ventilació total 214.79
Potència tèrmica 311.65 674.19

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 8.3 m² 118.8 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 985.8 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
GESTORIA (DESPATX 2 USUARIS) PLANTA PRIMERA

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.1 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

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

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana NE 10.0 0.73 300 Clar 23.9 -1.00

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 NE 0.7 3.10 0.86 62.4 41.71

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Terrat 7.9 1.35 315 Intermedi 38.8 156.84

Total estructural 197.55

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleat d'oficina 2 60.48 65.98 120.95 131.95

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 110.09 1.05 115.59

Instal·lacions i altres càrregues 125.81

Càrregues interiors 120.95 373.36
Càrregues interiors totals 494.31

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 17.13

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.83 Càrregues internes totals 120.95 588.04

Potència tèrmica interna total 708.99

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

90.0 476.73 60.24

Recuperació de calor  
Eficiència higromètrica = 60.0 % -286.04

Eficiència tèrmica = 60.0 % -36.14
Càrregues de ventilació 190.69 24.09

Potència tèrmica de ventilació total 214.79
Potència tèrmica 311.65 612.13

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 7.9 m² 117.5 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 923.8 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFFICE P1 (Sales de reunions) PLANTA PRIMERA

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.2 °C

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

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana SO 20.4 0.73 300 Clar 23.1
Façana NO 12.5 0.73 300 Clar 21.9
Façana NE 18.0 0.73 300 Clar 23.6

-13.83
-19.04
-5.39

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 NO 1.8 3.10 0.86 222.7
1 NE 2.3 3.10 0.86 47.1

396.84
110.39

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Terrat 26.4 1.35 315 Intermedi 39.4 549.86

Total estructural 1018.83

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Assegut o en repòs 10 34.89 62.73 348.90 627.32

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 448.84 1.07 480.26

Instal·lacions i altres càrregues 290.43

Càrregues interiors 348.90 1398.01
Càrregues interiors totals 1746.91

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 72.51

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88 Càrregues internes totals 348.90 2489.35

Potència tèrmica interna total 2838.25

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

450.0 2262.86 261.08

Recuperació de calor  
Eficiència higromètrica = 80.0 % -1810.28

Eficiència tèrmica = 80.0 % -208.87
Càrregues de ventilació 452.57 52.22

Potència tèrmica de ventilació total 504.79
Potència tèrmica 801.47 2541.56

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 26.4 m² 126.6 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3343.0 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA TECNICA P1 (DESPATX 3 USUARIS) PLANTA PRIMERA

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.1 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

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

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana SO 16.0 0.73 300 Clar 22.2 -21.27

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 SO 1.4 3.10 0.86 408.7 563.46

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjat 48.9 1.35 315 23.6 -27.71

Total estructural 514.47

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleat d'oficina 3 60.48 65.98 181.43 197.93

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 348.07 1.05 365.48

Instal·lacions i altres càrregues 397.80

Càrregues interiors 181.43 961.20
Càrregues interiors totals 1142.63

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 44.27

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 Càrregues internes totals 181.43 1519.95

Potència tèrmica interna total 1701.38

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

135.0 715.10 90.35
Càrregues de ventilació 715.10 90.35

Potència tèrmica de ventilació total 805.45
Potència tèrmica 896.53 1610.30

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 24.9 m² 100.8 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2506.8 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
DIRECCIÓ P1 (DESPATX 4 USUARIS) PLANTA PRIMERA

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 22.8 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 21.6 °C

Càrregues de refrigeració a les 13h (11 hora solar) del dia 22 de Agost C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana SE 13.1 0.73 300 Clar 21.0
Façana NE 17.6 0.73 300 Clar 21.4

-28.13
-33.97

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 SE 2.8 3.10 0.86 333.3 949.41

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Terrat 26.0 1.35 315 Intermedi 24.5 17.26

Total estructural 904.58

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleat d'oficina 4 60.48 65.27 241.90 261.07

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 366.37 1.08 395.68

Instal·lacions i altres càrregues 418.71

Càrregues interiors 241.90 1075.45
Càrregues interiors totals 1317.36

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 59.40

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89 Càrregues internes totals 241.90 2039.43

Potència tèrmica interna total 2281.33

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

180.0 962.18 -67.97

Recuperació de calor  
Eficiència higromètrica = 60.0 % -577.31

Eficiència tèrmica = 60.0 % 0.00
Càrregues de ventilació 384.87 -67.97

Potència tèrmica de ventilació total 316.90
Potència tèrmica 626.78 1971.46

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 26.2 m² 99.3 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2598.2 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
DINAMITZACIÓ P1 (DESPATX 4 USUARIS) PLANTA PRIMERA

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.2 °C

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

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana SO 18.4 0.73 300 Clar 23.2
Façana NO 14.2 0.73 300 Clar 21.9

-10.92
-21.75

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 SO 1.1 3.10 0.86 312.9
1 NO 0.9 3.10 0.86 205.9

349.84
175.14

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjat 24.9 1.35 315 24.5 17.09

Total estructural 509.41

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Empleat d'oficina 4 60.48 65.98 241.90 263.91

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 380.62 1.07 407.26

Instal·lacions i altres càrregues 434.99

Càrregues interiors 241.90 1106.15
Càrregues interiors totals 1348.06

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 48.47

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.87 Càrregues internes totals 241.90 1664.03

Potència tèrmica interna total 1905.93

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

180.0 905.14 104.43

Recuperació de calor  
Eficiència higromètrica = 60.0 % -543.09

Eficiència tèrmica = 60.0 % -62.66
Càrregues de ventilació 362.06 41.77

Potència tèrmica de ventilació total 403.83
Potència tèrmica 603.96 1705.80

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 27.2 m² 85.0 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2309.8 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
DISTRIBUIDOR ANNEX P1 (Distribuïdor) PLANTA PRIMERA

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 26.7 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.5 °C

Càrregues de refrigeració a les 17h (15 hora solar) del dia 1 de Juliol C. LATENT
(W)

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana NE 11.7 0.73 300 Clar 22.9 -9.15

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 NE 1.6 3.10 0.86 70.6 109.85

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Terrat 29.1 1.35 315 Intermedi 35.1 437.61

Total estructural 538.31

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Incandescent 128.60 0.26 33.69

Càrregues interiors 33.69
Càrregues interiors totals 33.69

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 17.16

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 Càrregues internes totals 0.00 589.16

Potència tèrmica interna total 589.16

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

78.9 402.20 67.88

Recuperació de calor  
Eficiència higromètrica = 50.0 % -201.10

Eficiència tèrmica = 50.0 % -33.94
Càrregues de ventilació 201.10 33.94

Potència tèrmica de ventilació total 235.04
Potència tèrmica 201.10 623.10

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.2 m² 28.2 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 824.2 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20

Pàgina 20



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
DISTRIBUIDOR P1 (Distribuïdor) PLANTA PRIMERA
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.2 °C

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

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Paret interior 59.5 0.95 300 23.3

Forjat 79.0 1.35 315 24.1
-38.34
15.46

Total estructural -22.89

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Incandescent 241.41 0.62 149.19

Càrregues interiors 149.19
Càrregues interiors totals 149.19

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 3.79

FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00 Càrregues internes totals 0.00 130.09

Potència tèrmica interna total 130.09

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

148.1 744.92 85.95
Recuperació de calor  
Eficiència higromètrica = 50.0 % -372.46

Eficiència tèrmica = 50.0 % -42.97
Càrregues de ventilació 372.46 42.97

Potència tèrmica de ventilació total 415.43
Potència tèrmica 372.46 173.07

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 54.9 m² 9.9 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 545.5 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
FORMACIÓ P1 (FORMACIO P1) PLANTA PRIMERA

Condicions de projecte

Internes  Externes
Temperatura interior = 24.0 °C Temperatura exterior = 25.8 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Temperatura humida = 22.2 °C

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

C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  Teq. (°C)  
Façana NO 12.5 0.73 300 Clar 21.9 -19.05

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  Coef. radiació solar  Guany (W/m²)  

1 NO 0.9 3.10 0.86 206.8 180.56

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Teq. (°C)  
Forjat 25.6 1.35 315 24.5 17.54

Total estructural 179.05

Ocupants
Activitat  Nre. persones  C.lat/per (W)  C.sen/per (W)
Assegut o en repòs 20 34.89 62.73 697.80 1254.64

Il·luminació
Tipus  Potència (W)  Coef. il·luminació
Fluorescent amb reactància 455.62 1.07 487.51

Instal·lacions i altres càrregues 294.81

Càrregues interiors 697.80 2036.96
Càrregues interiors totals 2734.76

Càrregues degudes a la pròpia instal·lació 3.0 % 66.48

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.77 Càrregues internes totals 697.80 2282.50

Potència tèrmica interna total 2980.30

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

900.0 4525.71 522.16

Recuperació de calor  
Eficiència higromètrica = 80.0 % -3620.57

Eficiència tèrmica = 80.0 % -417.73
Càrregues de ventilació 905.14 104.43

Potència tèrmica de ventilació total 1009.58
Potència tèrmica 1602.94 2386.93

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 26.8 m² 148.9 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3989.9 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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2.2.- Calefacció

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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Planta baixa

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
RESTAURANT (Restaurant BELLOTS) PLANTA BAIXA RESTAURANT
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana SO 14.8 0.73 300 Clar
Façana NO 36.3 0.73 300 Clar
Façana SE 9.4 0.73 300 Clar

235.46
634.18
149.24

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 SE 30.2 2.20 1450.03

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Terrat 56.9 1.35 315 Intermedi 1598.88

Forjats inferiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
SOLERA 56.9 0.50 300 425.15

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 10.0 0.95 300
Paret interior 16.0 1.20 300

99.27
200.19

Total estructural 4792.40
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 239.62

Càrregues internes totals 5032.02

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

921.6 6099.65
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -4879.72

Potència tèrmica de ventilació total 1219.93

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 56.9 m² 109.8 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6251.9 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
BAR BELLOTS (BAR BELLOTS) PLANTA BAIXA RESTAURANT
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana SO 6.2 0.73 300 Clar
Façana SE 13.7 0.73 300 Clar

98.93
217.94

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 SO 36.5 2.20 1753.87

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Terrat 56.2 1.35 315 Intermedi 1578.85

Forjats inferiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
SOLERA 56.2 0.50 300 419.83

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 59.4 0.95 300
Paret interior 5.4 1.20 300

587.11
67.17

Total estructural 4723.71
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 236.19

Càrregues internes totals 4959.89

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

864.0 5718.42
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -4574.74

Potència tèrmica de ventilació total 1143.68

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 56.2 m² 108.6 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 6103.6 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20

Pàgina 25



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
SALA REUNIONS PB (Sales de reunions) PLANTA BAIXA RESTA

Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Terrat 18.4 1.35 315 Intermedi 517.67

Forjats inferiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
SOLERA 19.4 0.50 300 144.56

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 20.5 0.95 300
Paret interior 22.2 1.20 300

202.47
276.57

Total estructural 1141.28
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 57.06

Càrregues internes totals 1198.34

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

450.0 2978.34

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -2382.68

Potència tèrmica de ventilació total 595.67
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 19.4 m² 92.7 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1794.0 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
FORMACIO PB (FORMACIO PB) PLANTA BAIXA RESTA
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana NO 35.4 0.73 300 Clar
Mur de soterrani 20.9 0.39 300

618.12
121.19

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

3 NO 17.1 3.10 1269.27

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Terrat 88.7 1.35 315 Intermedi 2491.95

Forjats inferiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
SOLERA 88.7 0.50 300 662.63

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 20.8 0.95 300 205.81

Total estructural 5368.96
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 268.45

Càrregues internes totals 5637.41

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

1440.0 9530.70
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -7624.56

Potència tèrmica de ventilació total 1906.14

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 88.7 m² 85.0 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 7543.6 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
CONFERENCIES PB (CONFERENCIES PB) PLANTA BAIXA RESTA

Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Mur de soterrani 23.2 0.39 300 134.86

Forjats inferiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
SOLERA 88.4 0.50 300 659.90

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 47.1 0.95 300

Forjat 80.9 1.35 315
465.82

1135.78

Total estructural 2396.36
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 119.82

Càrregues internes totals 2516.18

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

1612.8 10674.39

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -8539.51

Potència tèrmica de ventilació total 2134.88
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 88.4 m² 52.6 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 4651.1 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
SALA ASSOCIACIÓ (Sales de reunions) Planta baixa - SALA ASSOCIACIÓ
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  

Façana SE 12.7 0.73 300 Clar
Façana NE 18.6 0.73 300 Clar

Mur de soterrani 16.8 0.39 300

202.90
324.20
97.69

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

2 SE 4.1 3.10 276.41

Forjats inferiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
SOLERA 25.7 0.50 300 191.90

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 19.1 0.95 300

Forjat 25.7 1.35 315
188.61
360.81

Total estructural 1642.51
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 82.13

Càrregues internes totals 1724.64

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

450.0 2978.34
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -2382.68

Potència tèrmica de ventilació total 595.67

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 25.7 m² 90.3 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2320.3 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
RECEPCIÓ (Sales de reunions) PLANTA BAIXA RESTA
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana SE 14.8 0.73 300 Clar 235.84

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 SE 3.3 3.10 221.87

Forjats inferiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
SOLERA 36.8 0.50 300 274.51

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 87.1 0.95 300

Forjat 33.5 1.35 315
860.38
470.75

Total estructural 2063.35
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 103.17

Càrregues internes totals 2166.52

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

450.0 2978.34
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -2382.68

Potència tèrmica de ventilació total 595.67

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 36.8 m² 75.1 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2762.2 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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Planta 1

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
SALA REUNIONS INTERNA P1 (Sales de reunions) PLANTA PRIMERA
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana SO 17.7 0.73 300 Clar
Façana SE 15.1 0.73 300 Clar

282.53
241.43

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 SE 1.1 3.10 73.68

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Forjat 52.4 1.35 315 735.91

Total estructural 1333.55
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 66.68

Càrregues internes totals 1400.23

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

450.0 2978.34
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -2382.68

Potència tèrmica de ventilació total 595.67

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 26.5 m² 75.4 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1995.9 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
SALA REUNIONS P1 (Sales de reunions) PLANTA PRIMERA
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana NO 16.5 0.73 300 Clar 287.59

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

2 NO 1.6 3.10 117.43

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Forjat 44.3 1.35 315 621.92

Total estructural 1026.94
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 51.35

Càrregues internes totals 1078.29

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

450.0 2978.34
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -2382.68

Potència tèrmica de ventilació total 595.67

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 22.1 m² 75.6 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1674.0 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
ECONOMIA CIRCULAR (DESPATX 2 USUARIS) PLANTA PRIMERA
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana SE 12.9 0.73 300 Clar 206.26

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 SE 3.5 3.10 237.30

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Forjat 35.3 1.35 315 495.64

Total estructural 939.20
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 46.96

Càrregues internes totals 986.16

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

90.0 595.67
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 60.0 % -357.40

Potència tèrmica de ventilació total 238.27

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 17.7 m² 69.3 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1224.4 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
CONSOLIDACIO P1 (DESPATX 2 USUARIS) PLANTA PRIMERA
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana SE 14.1 0.73 300 Clar 224.76

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 SE 1.0 3.10 70.10

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Forjat 30.5 1.35 315 428.41

Total estructural 723.27
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 36.16

Càrregues internes totals 759.43

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

90.0 595.67
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 60.0 % -357.40

Potència tèrmica de ventilació total 238.27

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 15.5 m² 64.3 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 997.7 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
SERVEIS BANCARIS P1 (DESPATX 2 USUARIS) PLANTA PRIMERA
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana NO 2.4 0.73 300 Clar
Façana NE 9.6 0.73 300 Clar

42.37
166.98

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 NE 1.3 3.10 96.83

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Terrat 8.3 1.35 315 Intermedi 232.97

Forjats inferiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
SOLERA 8.3 0.50 300 61.95

Total estructural 601.10
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 30.06

Càrregues internes totals 631.16

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

90.0 595.67
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 60.0 % -357.40

Potència tèrmica de ventilació total 238.27

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 8.3 m² 104.8 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 869.4 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
GESTORIA (DESPATX 2 USUARIS) PLANTA PRIMERA
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana NE 10.0 0.73 300 Clar 174.55

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 NE 0.7 3.10 49.53

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Terrat 7.9 1.35 315 Intermedi 220.83

Forjats inferiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
SOLERA 7.9 0.50 300 58.72

Total estructural 503.64
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 25.18

Càrregues internes totals 528.82

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

90.0 595.67
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 60.0 % -357.40

Potència tèrmica de ventilació total 238.27

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 7.9 m² 97.6 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 767.1 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFFICE P1 (Sales de reunions) PLANTA PRIMERA
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana SO 20.4 0.73 300 Clar
Façana NO 12.5 0.73 300 Clar
Façana NE 18.0 0.73 300 Clar

325.38
217.67
313.65

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 NO 1.8 3.10
1 NE 2.3 3.10

132.14
173.76

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Terrat 26.4 1.35 315 Intermedi 741.43

Forjats inferiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
SOLERA 26.4 0.50 300 197.15

Total estructural 2101.19
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 105.06

Càrregues internes totals 2206.25

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

450.0 2978.34
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -2382.68

Potència tèrmica de ventilació total 595.67

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 26.4 m² 106.1 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2801.9 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
OFICINA TECNICA P1 (DESPATX 3 USUARIS) PLANTA PRIMERA
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana SO 16.0 0.73 300 Clar 255.12

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 SO 1.4 3.10 93.34

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Forjat 48.9 1.35 315 687.15

Total estructural 1035.60
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 51.78

Càrregues internes totals 1087.38

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

135.0 893.50
Potència tèrmica de ventilació total 893.50

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 24.9 m² 79.7 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1980.9 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
DIRECCIÓ P1 (DESPATX 4 USUARIS) PLANTA PRIMERA
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana SE 13.1 0.73 300 Clar
Façana NE 17.6 0.73 300 Clar

208.07
306.65

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 SE 2.8 3.10 192.86

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Terrat 26.0 1.35 315 Intermedi 731.47

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Forjat 25.7 1.35 315 360.81

Total estructural 1799.86
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 89.99

Càrregues internes totals 1889.85

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

180.0 1191.34
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 60.0 % -714.80

Potència tèrmica de ventilació total 476.54

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 26.2 m² 90.4 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2366.4 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
DINAMITZACIÓ P1 (DESPATX 4 USUARIS) PLANTA PRIMERA
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana SO 18.4 0.73 300 Clar
Façana NO 14.2 0.73 300 Clar

292.67
248.32

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 SO 1.1 3.10
1 NO 0.9 3.10

75.70
63.09

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Forjat 51.7 1.35 315 725.25

Total estructural 1405.02
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 70.25

Càrregues internes totals 1475.28

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

180.0 1191.34
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 60.0 % -714.80

Potència tèrmica de ventilació total 476.54

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 27.2 m² 71.8 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1951.8 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20

Pàgina 40



CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
DISTRIBUIDOR ANNEX P1 (Distribuïdor) PLANTA PRIMERA
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana NE 11.7 0.73 300 Clar 204.22

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 NE 1.6 3.10 115.44

Cobertes
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Terrat 29.1 1.35 315 Intermedi 816.49

Forjats inferiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
SOLERA 29.2 0.50 300 218.24

Total estructural 1354.39
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 67.72

Càrregues internes totals 1422.10

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

78.9 522.29
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 50.0 % -261.14

Potència tèrmica de ventilació total 261.14

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 29.2 m² 57.6 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 1683.2 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
DISTRIBUIDOR P1 (Distribuïdor) PLANTA PRIMERA

Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Paret interior 59.5 0.95 300

Forjat 108.4 1.35 315
588.00

1521.81

Total estructural 2109.81
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 105.49

Càrregues internes totals 2215.30

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

148.1 980.45

Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 50.0 % -490.23

Potència tèrmica de ventilació total 490.23
POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 54.9 m² 49.3 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2705.5 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT)
Recinte  Conjunt de recintes
FORMACIÓ P1 (FORMACIO P1) PLANTA PRIMERA
Condicions de projecte
Internes  Externes
Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 0.2 °C
Humitat relativa interior = 50.0 % Humitat relativa exterior = 90.0 %

Càrregues tèrmiques de calefacció C. SENSIBLE
(W)

Tancaments exteriors
Tipus  Orientació  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  Color  
Façana NO 12.5 0.73 300 Clar 217.51

Finestres exteriors
Nre. finestres  Orientació  Superfície total (m²)  U (W/(m²·K))  

1 NO 0.9 3.10 64.76

Tancaments interiors
Tipus  Superfície (m²)  U (W/(m²·K))  Pes (kg/m²)  
Forjat 51.2 1.35 315 719.41

Total estructural 1001.68
Càrregues interiors totals

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 50.08

Càrregues internes totals 1051.76

Ventilació
Cabal de ventilació total (m³/h)  

900.0 5956.69
Recuperació de calor  
Eficiència tèrmica = 80.0 % -4765.35

Potència tèrmica de ventilació total 1191.34

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 26.8 m² 83.7 W/m² POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2243.1 W

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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3.- RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES
Refrigeració

Conjunt: Planta baixa - SALA ASSOCIACIÓ

Recinte Planta
Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Cabal
(m³/h)

Sensible
(W)

Càrrega total
(W)

Per superfície
(W/m²)

Sensible
(W)

Màxima simultània
(W)

Màxima
(W)

SALA ASSOCIACIÓ Planta baixa 1484.25 1375.06 1723.96 2945.09 3293.99 450.00 -313.11 145.76 133.85 2631.98 3439.74 3439.74
Total  450.0 Càrrega total simultània  3439.7

Conjunt: PLANTA BAIXA RESTA

Recinte Planta
Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Cabal
(m³/h)

Sensible
(W)

Càrrega total
(W)

Per superfície
(W/m²)

Sensible
(W)

Màxima simultània
(W)

Màxima
(W)

SALA REUNIONS PB Planta baixa 339.36 1192.42 1541.32 1577.74 1926.64 450.00 52.22 504.79 125.59 1629.95 2431.42 2431.42
FORMACIO PB Planta baixa 5491.07 4597.82 5714.30 10391.56 11508.04 1440.00 167.09 1615.32 147.88 10558.65 13123.36 13123.36
CONFERENCIES PB Planta baixa -14.59 6062.79 8016.63 6229.65 8183.49 1612.80 215.88 1924.50 114.37 6445.53 10064.47 10107.98
RECEPCIÓ Planta baixa 1047.54 1700.02 2048.92 2829.99 3178.89 450.00 -313.11 145.76 90.43 2516.88 2746.80 3324.64

Total  3952.8 Càrrega total simultània  28366.1

Conjunt: PLANTA BAIXA RESTAURANT

Recinte Planta
Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Cabal
(m³/h)

Sensible
(W)

Càrrega total
(W)

Per superfície
(W/m²)

Sensible
(W)

Màxima simultània
(W)

Màxima
(W)

RESTAURANT Planta baixa 5524.30 3534.63 4651.11 9330.70 10447.18 921.60 -641.25 1708.14 213.47 8689.45 9944.81 12155.31
BAR BELLOTS Planta baixa 8626.95 2977.80 4024.50 11952.90 12999.60 864.00 148.64 1029.38 249.51 12101.54 12703.59 14028.98

Total  1785.6 Càrrega total simultània  22648.4

Conjunt: PLANTA PRIMERA

Recinte Planta
Subtotals Càrrega interna Ventilació Potència tèrmica

Estructural
(W)

Sensible interior
(W)

Total interior
(W)

Sensible
(W)

Total
(W)

Cabal
(m³/h)

Sensible
(W)

Càrrega total
(W)

Per superfície
(W/m²)

Sensible
(W)

Màxima simultània
(W)

Màxima
(W)

SALA REUNIONS INTERNA P1 Planta 1 72.29 1399.62 1748.52 1516.06 1864.96 450.00 52.22 504.79 89.57 1568.28 2338.78 2369.75
SALA REUNIONS P1 Planta 1 311.93 1273.85 1622.75 1633.35 1982.25 450.00 52.22 504.79 112.29 1685.57 2487.04 2487.04
ECONOMIA CIRCULAR Planta 1 1374.53 680.19 801.14 2116.36 2237.31 90.00 -89.83 84.63 131.46 2026.53 1219.14 2321.95
CONSOLIDACIO P1 Planta 1 236.51 613.71 734.66 875.73 996.69 90.00 -62.62 120.92 71.98 813.11 1009.24 1117.61
SERVEIS BANCARIS P1 Planta 1 244.52 386.65 507.60 650.10 771.05 90.00 24.09 214.79 118.83 674.19 961.48 985.84
GESTORIA Planta 1 197.55 373.36 494.31 588.04 708.99 90.00 24.09 214.79 117.48 612.13 905.93 923.78
OFFICE P1 Planta 1 1018.83 1398.01 1746.91 2489.35 2838.25 450.00 52.22 504.79 126.62 2541.56 3343.03 3343.03
OFICINA TECNICA P1 Planta 1 514.47 961.20 1142.63 1519.95 1701.38 135.00 90.35 805.45 100.83 1610.30 2377.59 2506.83
DIRECCIÓ P1 Planta 1 904.58 1075.45 1317.36 2039.43 2281.33 180.00 -67.97 316.90 99.29 1971.46 2347.42 2598.24
DINAMITZACIÓ P1 Planta 1 509.41 1106.15 1348.06 1664.03 1905.93 180.00 41.77 403.83 84.96 1705.80 2309.76 2309.76
DISTRIBUIDOR ANNEX P1 Planta 1 538.31 33.69 33.69 589.16 589.16 78.91 33.94 235.04 28.20 623.10 772.33 824.20
DISTRIBUIDOR P1 Planta 1 -22.89 149.19 149.19 130.09 130.09 148.14 42.97 415.43 9.94 173.07 545.53 545.53
FORMACIÓ P1 Planta 1 179.05 2036.96 2734.76 2282.50 2980.30 900.00 104.43 1009.58 148.87 2386.93 3989.87 3989.87

Total  3332.0 Càrrega total simultània  24607.1

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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Calefacció
Conjunt: Planta baixa - SALA ASSOCIACIÓ

Recinte Planta Càrrega interna sensible
(W)

Ventilació Potència
Cabal
(m³/h)

Càrrega total
(W)

Per superfície
(W/m²)

Màxima simultània
(W)

Màxima
(W)

SALA ASSOCIACIÓ Planta baixa 1724.64 450.00 595.67 90.29 2320.31 2320.31
Total  450.0 Càrrega total simultània  2320.3

Conjunt: PLANTA BAIXA RESTA

Recinte Planta Càrrega interna sensible
(W)

Ventilació Potència
Cabal
(m³/h)

Càrrega total
(W)

Per superfície
(W/m²)

Màxima simultània
(W)

Màxima
(W)

SALA REUNIONS PB Planta baixa 1198.34 450.00 595.67 92.67 1794.01 1794.01
FORMACIO PB Planta baixa 5637.41 1440.00 1906.14 85.01 7543.55 7543.55
CONFERENCIES PB Planta baixa 2516.18 1612.80 2134.88 52.63 4651.05 4651.05
RECEPCIÓ Planta baixa 2166.52 450.00 595.67 75.13 2762.19 2762.19

Total  3952.8 Càrrega total simultània  16750.8

Conjunt: PLANTA BAIXA RESTAURANT

Recinte Planta Càrrega interna sensible
(W)

Ventilació Potència
Cabal
(m³/h)

Càrrega total
(W)

Per superfície
(W/m²)

Màxima simultània
(W)

Màxima
(W)

RESTAURANT Planta baixa 5032.02 921.60 1219.93 109.80 6251.95 6251.95
BAR BELLOTS Planta baixa 4959.89 864.00 1143.68 108.56 6103.58 6103.58

Total  1785.6 Càrrega total simultània  12355.5

Conjunt: PLANTA PRIMERA

Recinte Planta Càrrega interna sensible
(W)

Ventilació Potència
Cabal

(m³/h)
Càrrega total

(W)
Per superfície

(W/m²)
Màxima simultània

(W)
Màxima

(W)
SALA REUNIONS INTERNA P1 Planta 1 1400.23 450.00 595.67 75.44 1995.90 1995.90
SALA REUNIONS P1 Planta 1 1078.29 450.00 595.67 75.58 1673.96 1673.96
ECONOMIA CIRCULAR Planta 1 986.16 90.00 238.27 69.32 1224.43 1224.43
CONSOLIDACIO P1 Planta 1 759.43 90.00 238.27 64.26 997.70 997.70
SERVEIS BANCARIS P1 Planta 1 631.16 90.00 238.27 104.80 869.43 869.43
GESTORIA Planta 1 528.82 90.00 238.27 97.55 767.09 767.09
OFFICE P1 Planta 1 2206.25 450.00 595.67 106.12 2801.92 2801.92
OFICINA TECNICA P1 Planta 1 1087.38 135.00 893.50 79.67 1980.88 1980.88
DIRECCIÓ P1 Planta 1 1889.85 180.00 476.54 90.43 2366.38 2366.38
DINAMITZACIÓ P1 Planta 1 1475.28 180.00 476.54 71.79 1951.81 1951.81
DISTRIBUIDOR ANNEX P1 Planta 1 1422.10 78.91 261.14 57.59 1683.25 1683.25
DISTRIBUIDOR P1 Planta 1 2215.30 148.14 490.23 49.31 2705.53 2705.53
FORMACIÓ P1 Planta 1 1051.76 900.00 1191.34 83.69 2243.10 2243.10

Total  3332.0 Càrrega total simultània  23261.4

4.- RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES
Refrigeració

Conjunt Potència per superfície
(W/m²)

Potència total
(W)

Planta baixa - SALA ASSOCIACIÓ 133.8 3439.7
PLANTA BAIXA RESTA 69.9 28366.1
PLANTA BAIXA RESTAURANT 200.1 22648.4
PLANTA PRIMERA 78.5 24607.1

Calefacció

Conjunt Potència per superfície
(W/m²)

Potència total
(W)

Planta baixa - SALA ASSOCIACIÓ 90.3 2320.3
PLANTA BAIXA RESTA 41.3 16750.8
PLANTA BAIXA RESTAURANT 109.1 12355.5

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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Calefacció

Conjunt Potència per superfície
(W/m²)

Potència total
(W)

PLANTA PRIMERA 74.2 23261.4

Annex. Llistat complet de càrregues tèrmiques
MASIA BELLOTS Data: 20/02/20
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x

Línea Descripció T M Tensió Potencia (w) Cos Intensitat 
(A)

Intensitat  
Pia (A)

Distancia  
(m) Cu Al Aire Enterra To 

(ºC) Tipus Secció Imax Tem
p(ºC)

cond
(cT)

cdt        
admissible cdt(V) Secció 

mínima (V) (%)  

LGA Línea General d'alimentació x 400 139.000 1,0 200,9 200,0 175 X x 40 RZ1K-CU 240 269 56,6 49,1 0,5 2,0 617,1 5,14 1,29

SUBQUADRE GENERAL
G01 SUBQUADRE ED. VESTUARIS-SERVX 400 8.000 1,0 11,6 30,0 100 x x 40 RZ1K-CU 25,0 77 44,6 51,2 0,5 2,0 50,7 4,06 1,01 2,57
G02 SUBQUADRE ED. ALBERG X 400 4.000 1,0 5,8 30,0 60 x x 40 RZ1K-CU 25,0 77 44,6 51,2 3,0 12,0 5,1 2,43 0,61 1,29
G03 SUBQUADRE SERVEIS EXTERIORS X 400 6.000 1,0 8,7 30,0 15 x x 40 RZ1K-CU 25,0 77 44,6 51,2 3,0 12,0 1,3 0,61 0,15 1,29
G04 SUBQUADRE PLANTA BAIXA X 400 22.830 1,0 33,0 50,0 15 x x 40 RZ1K-CU 16,0 63 58,9 48,7 3,0 12,0 2,2 1,67 0,42 2,30
G05 SUBQUADRE RESTAURANT X 400 32.100 1,0 46,4 63,0 40 x x 40 RZ1K-CU 25,0 80 58,6 48,8 3,0 12,0 7,5 3,58 0,89 1,89
G06 SUBQUADRE CLIMATIZACIÓ X 400 33.075 1,0 47,8 63,0 40 x x 40 RZ1K-CU 25,0 80 58,6 48,8 3,0 12,0 7,5 3,58 0,89 1,44
G07 SUBQUADRE ASSOCIACIÓ x 230 1.150 1,0 5,0 20,0 40 x x 40 RZ1K-CU 6,0 32 51,7 50,0 3,0 6,9 4,6 5,34 2,32 1,70
G08 SUBQUADRE PLANTA PRIMERA X 400 19.780 1,0 28,6 50,0 10 x x 40 RZ1K-CU 16,0 63 58,9 48,7 3,0 12,0 1,5 1,11 0,28 2,18
G09 SUBQUADRE PLANTA SEGONA X 400 2.400 1,0 3,5 32,0 15 x x 40 RZ1K-CU 6,0 34 66,6 47,5 3,0 12,0 1,5 2,92 0,73 2,18
G10 SUBQUADRE PREVISIÓ SAI X 400 6.000 1,0 8,7 32,0 10 x x 40 RZ1K-CU 10,0 48 53,3 49,7 3,0 12,0 0,9 1,12 0,28 3,61
G11 SUBQUADRE ASCENSOR X 400 4.500 1,0 6,5 25,0 40 x x 40 RZ1K-CU 6,0 34 56,2 49,2 3,0 12,0 2,9 5,87 1,47 1,56

133.835

SUBQUADRE PLANTA BAIXA
G0401 PERMANENTE ASCENSOR X 230 100 1,0 0,4 0,4 25 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,0 52,1 3,0 6,9 0,1 0,17 0,07 0,49
G0402 ENLL. EMERGENCIES X 230 200 1,0 0,9 0,9 40 x x 40 ES07Z1 1,5 13 40,1 52,1 3,0 6,9 0,2 0,89 0,39 0,80
G0403 ENLL. SERENO x 230 200 1,0 0,9 0,9 40 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,1 52,1 3,0 6,9 0,2 0,53 0,23 0,65
G0404 ENLL. VESTIBUL x 230 200 1,0 0,9 0,9 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,1 52,1 3,0 6,9 0,1 0,27 0,12 0,53
G0405 ENLL. LAVABOS X 230 300 1,0 1,3 1,3 10 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,2 52,1 3,0 6,9 0,1 0,20 0,09 0,50
G0406 EXTRACTOR LAVABO X 230 150 1,0 0,7 0,7 10 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,0 52,1 3,0 6,9 0,0 0,10 0,04 0,46
G0407 ENLL. ESCALA x 230 200 1,0 0,9 0,9 30 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,1 52,1 3,0 6,9 0,1 0,40 0,17 0,59
G0408 ENLL.EMERGENCIA X 230 100 1,0 0,4 0,4 30 x x 40 ES07Z1 1,5 13 40,0 52,1 3,0 6,9 0,1 0,33 0,15 0,56
G0409 ENLL. ACOLLIDA X 230 300 1,0 1,3 1,3 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,2 52,1 3,0 6,9 0,1 0,30 0,13 0,55
G0410 ENLL. CONFERENCIES X 230 400 1,0 1,7 1,7 25 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,3 52,0 3,0 6,9 0,2 0,67 0,29 0,71
G0411 ENLL. FORMACIÓ X 230 500 1,0 2,2 2,2 40 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,5 52,0 3,0 6,9 0,5 1,34 0,58 1,00
G0412 ENLL EMERGENCIA CONFERENCIES X 230 100 1,0 0,4 0,4 25 x x 40 ES07Z1 1,5 13 40,0 52,1 3,0 6,9 0,1 0,28 0,12 0,54
G0413 ENLL. CONFERENCIES X 230 400 1,0 1,7 1,7 30 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,3 52,0 3,0 6,9 0,3 0,80 0,35 0,77
G0414 ENLL. FORMACIÓ X 230 500 1,0 2,2 2,2 45 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,5 52,0 3,0 6,9 0,5 1,51 0,65 1,07
G0415 ENLL. EMERGENCIA FORMACIÓ X 230 100 1,0 0,4 0,4 45 x x 40 ES07Z1 1,5 13 40,0 52,1 3,0 6,9 0,1 0,50 0,22 0,63
G0416 ENLL. CONFERENCIES X 230 400 1,0 1,7 1,7 25 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,3 52,0 3,0 6,9 0,2 0,67 0,29 0,71
G0417 ENLL. FORMACIÓ X 230 500 1,0 2,2 2,2 45 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,5 52,0 3,0 6,9 0,5 1,51 0,65 1,07
G0418 ENLL ACOLLIDA X 230 300 1,0 1,3 1,3 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,2 52,1 3,0 6,9 0,1 0,30 0,13 0,55
G0419 EIXUGAMANS X 230 2.000 1,0 8,7 8,7 15 x x 40 ES07Z1 4,0 20 45,7 51,0 5,0 11,5 0,4 1,28 0,56 0,97
G0420 EIXUGAMANS X 230 2.000 1,0 8,7 8,7 15 x x 40 ES07Z1 4,0 20 45,7 51,0 5,0 11,5 0,4 1,28 0,56 0,97
G0421 ENDOLLS FORMACIO X 230 2.000 1,0 8,7 8,7 50 x x 40 ES07Z1 2,5 17 47,8 50,6 5,0 11,5 1,5 6,87 2,99 3,40
G0422 ENDOLLS FORMACIO X 230 2.000 1,0 8,7 8,7 50 x x 40 ES07Z1 2,5 17 47,8 50,6 5,0 11,5 1,5 6,87 2,99 3,40
G0423 ENDOLLS CONFERENCIES X 230 2.000 1,0 8,7 8,7 40 x x 40 ES07Z1 2,5 17 47,8 50,6 5,0 11,5 1,2 5,50 2,39 2,81
G0424 ENDOLLS CONFERENCIES X 230 2.000 1,0 8,7 8,7 40 x x 40 ES07Z1 2,5 17 47,8 50,6 5,0 11,5 1,2 5,50 2,39 2,81

comprovació secció comprovació cdt

Tensió entre fases (V):                    400          T=Trifàsic                                                                                   
Tensió simple (V):                          230           M=Monofàsic

AJUNTAMENT DE TERRASSA
MASIA BELLOTS

dades inicials

FULL                                   DIMENSIONAT DE CABLES
DESCRIPCIÓ

ENGINYER JOSEP PLANAS

conducció elecció cable



G0425 ENDOLLS RECEPCIO X 230 2.000 1,0 8,7 8,7 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 47,8 50,6 5,0 11,5 0,4 2,06 0,90 1,31
G0426 ENDOLLS VARIS X 230 2.000 1,0 8,7 8,7 35 x x 40 ES07Z1 2,5 17 47,8 50,6 5,0 11,5 1,0 4,81 2,09 2,51
G0427 UNITATS INT. CLIMA FORMACIÓ X 230 1.000 0,9 4,8 4,8 45 x x 40 ES07Z1 2,5 17 42,4 51,6 5,0 11,5 0,7 3,03 1,32 1,73
G0428 UNITATS INT. CLIMA CONFERENCIES X 230 1.000 0,9 4,8 4,8 25 x x 40 ES07Z1 2,5 17 42,4 51,6 5,0 11,5 0,4 1,68 0,73 1,15
G0429 UNITATS INT. CLIMA ACOLLIDA I CORTX 230 500 0,9 2,4 2,4 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,6 52,0 5,0 11,5 0,1 0,50 0,22 0,63
G0430 ANTENA TV X 230 500 1,0 2,2 2,2 60 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,5 52,0 5,0 11,5 0,4 2,01 0,87 1,29
G0431 PORTER PORTA PRINCIPAL X 230 500 1,0 2,2 2,2 25 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,5 52,0 5,0 11,5 0,2 0,84 0,36 0,78
G0432 MEGAFONIA X 230 500 1,0 2,2 2,2 45 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,5 52,0 5,0 11,5 0,3 1,51 0,65 1,07
G043 PORTA AUTOMATICA X 230 500 1,0 2,2 2,2 45 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,5 52,0 5,0 11,5 0,3 1,51 0,65 1,07
G0440 CENTRALETES SEGURETAT INCENDISX 230 800 1,0 3,5 3,5 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 41,3 51,8 5,0 11,5 0,2 0,81 0,35 0,77
G0441 ENDOLLS RACK X 230 1.000 1,0 4,3 4,3 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 42,0 51,7 5,0 11,5 0,2 1,01 0,44 0,86
G0442 ENDOLLS SAI FORMACIÓ X 230 1.500 1,0 6,5 6,5 50 x x 40 ES07Z1 2,5 17 44,4 51,3 5,0 11,5 1,1 5,09 2,21 2,63
G0443 ENDOLLS SAI FORMACIÓ X 230 1.500 1,0 6,5 6,5 50 x x 40 ES07Z1 2,5 17 44,4 51,3 5,0 11,5 1,1 5,09 2,21 2,63
G0444 ENDOLLS SAI CONFERENCIES X 230 1.500 1,0 6,5 6,5 40 x x 40 ES07Z1 2,5 17 44,4 51,3 5,0 11,5 0,9 4,07 1,77 2,19
G0445 ENDOLLS SAI CONFERENCIES X 230 1.500 1,0 6,5 6,5 40 x x 40 ES07Z1 2,5 17 44,4 51,3 5,0 11,5 0,9 4,07 1,77 2,19
G0446 ENDOLLS SAI ACOLLIDA X 230 1.500 1,0 6,5 6,5 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 44,4 51,3 5,0 11,5 0,3 1,53 0,66 1,08

ENLL 4.950
ENDOLLS 29.800 0,6 17.880,0

SUBQUADRE P1
G0801 ENLL. SERENO X 230 250 1,0 1,1 1,1 40 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,1 52,1 3,0 6,9 0,2 0,67 0,29 0,57
G0802 ENLL. EMERGENCIES X 230 200 1,0 0,9 0,9 40 x x 40 ES07Z1 1,5 13 40,1 52,1 3,0 6,9 0,2 0,89 0,39 0,66
G0804 ENLL. PASSADIS X 230 400 1,0 1,7 1,7 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,3 52,0 3,0 6,9 0,2 0,53 0,23 0,51
G0805 ENLL LAVABOS X 230 300 1,0 1,3 1,3 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,2 52,1 3,0 6,9 0,1 0,30 0,13 0,41
G0806 EXTRACTOR LAVABOS X 230 150 1,0 0,7 0,7 10 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,0 52,1 3,0 6,9 0,0 0,10 0,04 0,32
G0807 ENLL FORMACIO REUNIONS DINAM. X 230 450 1,0 2,0 2,0 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,4 52,0 3,0 6,9 0,2 0,60 0,26 0,54
G0808 ENLL. OFICINA TECNICA X 230 450 1,0 2,0 2,0 25 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,4 52,0 3,0 6,9 0,3 0,75 0,33 0,60
G0809 ENLL VESTIBUL X 230 300 1,0 1,3 1,3 25 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,2 52,1 3,0 6,9 0,2 0,50 0,22 0,50
G0810 ENLL SALA FORMACIÓ X 230 450 1,0 2,0 2,0 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,4 52,0 3,0 6,9 0,2 0,60 0,26 0,54
G0811 ENLL OFICINA TECNICA X 230 450 1,0 2,0 2,0 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,4 52,0 3,0 6,9 0,2 0,45 0,20 0,47
G0813 ENLL EDIFICI ANNEX X 230 1.000 1,0 4,3 4,3 30 x x 40 ES07Z1 2,5 17 42,0 51,7 3,0 6,9 0,7 2,02 0,88 1,15
G0814 ENLL EMERG ED ANNEX X 230 200 1,0 0,9 0,9 30 x x 40 ES07Z1 1,5 13 40,1 52,1 3,0 6,9 0,1 0,67 0,29 0,57
G0819 EIXUGAMANS X 230 2.000 1,0 8,7 8,7 10 x x 40 ES07Z1 2,5 17 47,8 50,6 5,0 11,5 0,3 1,37 0,60 0,87
G0820 EIXUGAMANS X 230 2.000 1,0 8,7 8,7 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 47,8 50,6 5,0 11,5 0,4 2,06 0,90 1,17
G0821 ENDOLLS SALA DINAMITZACIO X 230 2.000 1,0 8,7 8,7 35 x x 40 ES07Z1 2,5 17 47,8 50,6 5,0 11,5 1,0 4,81 2,09 2,37
G0822 ENDOLLS OFICINA TECNICA X 230 2.000 1,0 8,7 8,7 35 x x 40 ES07Z1 2,5 17 47,8 50,6 5,0 11,5 1,0 4,81 2,09 2,37
G0823 ENDOLLS SALA FORMACIO X 230 2.000 1,0 8,7 8,7 35 x x 40 ES07Z1 2,5 17 47,8 50,6 5,0 11,5 1,0 4,81 2,09 2,37
G0824 ENDOLLS OFICINA TECNICA X 230 2.000 1,0 8,7 8,7 35 x x 40 ES07Z1 2,5 17 47,8 50,6 5,0 11,5 1,0 4,81 2,09 2,37
G0825 ENDOLLS OFFICE ED. ANNEX X 230 2.000 1,0 8,7 8,7 50 x x 40 ES07Z1 2,5 17 47,8 50,6 5,0 11,5 1,5 6,87 2,99 3,26
G0826 ENDOLLS VARIS X 230 2.000 1,0 8,7 8,7 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 47,8 50,6 5,0 11,5 0,6 2,75 1,19 1,47
G0827 UNITATS INTERIORS DRETA X 230 1.000 0,9 4,8 4,8 40 x x 40 ES07Z1 2,5 17 42,4 51,6 5,0 11,5 0,6 2,69 1,17 1,45
G0828 INITATS INTERIORS ESQUERRA X 230 1.000 0,9 4,8 4,8 40 x x 40 ES07Z1 2,5 17 42,4 51,6 5,0 11,5 0,6 2,69 1,17 1,45
G0829 RECUPERADOR VENTILACIÓ 4-5 X 230 800 0,9 3,9 3,9 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 41,6 51,8 5,0 11,5 0,2 1,07 0,47 0,74
G0830 RECUPERADOR VENTILACIÓ 6 X 230 500 0,9 2,4 2,4 50 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,6 52,0 5,0 11,5 0,4 1,67 0,73 1,01
G0840 ENDOLLS SAI FORMACIÓ X 230 1.500 1,0 6,5 6,5 35 x x 40 ES07Z1 2,5 17 44,4 51,3 5,0 11,5 0,8 3,56 1,55 1,83
G0841 ENDOLLS SAI OFICINA TECNICA X 230 1.500 1,0 6,5 6,5 35 x x 40 ES07Z1 2,5 17 44,4 51,3 5,0 11,5 0,8 3,56 1,55 1,83
G0842 ENDOLLS SAI DESPATXOS X 230 1.500 1,0 6,5 6,5 35 x x 40 ES07Z1 2,5 17 44,4 51,3 5,0 11,5 0,8 3,56 1,55 1,83
G0843 ENDOLLS SAI DESPATXOS X 230 1.500 1,0 6,5 6,5 50 x x 40 ES07Z1 2,5 17 44,4 51,3 5,0 11,5 1,1 5,09 2,21 2,49

ENLL 4.600
ENDOLLS 25.300 0,6 15.180,0

SUBQUADRE P2
G0901 ENLL. SERENO X 230 250 1,0 1,1 1,1 25 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,1 52,1 3,0 6,9 0,2 0,42 0,18 0,91
G0902 ENLL. EMERGENCIES X 230 200 1,0 0,9 0,9 40 x x 40 ES07Z1 1,5 13 40,1 52,1 3,0 6,9 0,2 0,89 0,39 1,12
G0904 ENLL. PASSADIS X 230 400 1,0 1,7 1,7 35 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,3 52,0 3,0 6,9 0,3 0,94 0,41 1,14
G0905 ENLL LAVABOS X 230 300 1,0 1,3 1,3 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,2 52,1 3,0 6,9 0,1 0,30 0,13 0,86
G0906 EXTRACTOR LAVABOS X 230 150 1,0 0,7 0,7 10 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,0 52,1 3,0 6,9 0,0 0,10 0,04 0,77
G0907 ENLL ARXIU 1 X 230 450 1,0 2,0 2,0 25 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,4 52,0 3,0 6,9 0,3 0,75 0,33 1,06



G0908 ENLL ARXIU 2 X 230 450 1,0 2,0 2,0 25 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,4 52,0 3,0 6,9 0,3 0,75 0,33 1,06
G0909 ENLL MAGATZEM X 230 300 1,0 1,3 1,3 25 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,2 52,1 3,0 6,9 0,2 0,50 0,22 0,95
G0910 EIXUGAMANS X 230 2.000 1,0 8,7 8,7 10 x x 40 ES07Z1 4,0 20 45,7 51,0 5,0 11,5 0,3 0,85 0,37 1,10
G0911 ENDOLLS X 230 2.000 1,0 8,7 8,7 30 x x 40 ES07Z1 2,5 17 47,8 50,6 5,0 11,5 0,9 4,12 1,79 2,52

ENLL 2.500
ENDOLLS 4.000 0,6 2.400,0

SUBQUADRE SAI
G1001 PLANTA BAIXA X 400 6.000 0,9 9,6 9,6 10 x x 40 RZ1K-CU 6,0 28 43,6 51,4 5,0 20,0 0,1 0,49 0,12
G1002 PLANTA PRIMERA X 400 6.000 0,9 9,6 9,6 10 x x 40 RZ1K-CU 6,0 28 43,6 51,4 5,0 20,0 0,1 0,49 0,12

SUBQUADRE ASSOCIACIÓ
G0701 ENLLUMENAT X 230 200 0,9 1,0 1,0 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,1 52,1 3,0 6,9 0,1 0,20 0,09 2,41
G0702 ENLL EMERGENCIA X 230 200 0,9 1,0 1,0 15 x x 40 ES07Z1 1,5 13 40,2 52,1 3,0 6,9 0,1 0,33 0,15 2,47
G0704 UNITAT INTERIOR X 230 100 0,9 0,5 0,5 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,0 52,1 3,0 6,9 0,0 0,10 0,04 2,36
G0705 ENLLUMENAT X 230 200 1,0 0,9 0,9 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,1 52,1 3,0 6,9 0,1 0,20 0,09 2,41
G0707 ENDOLLS X 230 450 0,9 2,2 2,2 15 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,5 52,0 3,0 6,9 0,2 0,45 0,20 2,52

1.150

SUBQUADRE CLIMA
G0601 UNITAT EXTERIOR RESTAURANT X 400 9.720 0,9 15,6 15,6 15 x x 40 RZ1 6,0 32 47,1 50,8 5,0 20,0 0,4 1,20 0,30 1,19
G0602 UNITAT EXTERIOR PB X 400 11.940 0,9 19,2 19,2 15 x x 40 RZ1 6,0 32 50,8 50,1 5,0 20,0 0,4 1,49 0,37 1,27
G0603 UNITAT EXTERIOR P1 X 400 12.390 0,9 19,9 19,9 15 x x 40 RZ1 6,0 32 51,6 50,0 5,0 20,0 0,5 1,55 0,39 1,28
G0604 AA RACK X 230 2.000 0,9 9,7 9,7 15 x x 40 RZ1 6,0 32 42,7 51,6 5,0 11,5 0,4 0,84 0,37 1,26
G0605 AA ASSOCIACIÓ X 230 2.800 0,9 13,5 13,5 15 x x 40 RZ1 6,0 32 45,4 51,1 5,0 11,5 0,6 1,19 0,52 1,41
G0606 RECUPERADOR RESTAURANT X 230 800 0,9 3,9 3,9 15 x x 40 RZ1 2,5 17 41,6 51,8 5,0 11,5 0,2 0,81 0,35 1,25
G0607 RECUPERADOR PB X 230 1.500 0,9 7,2 7,2 15 x x 40 RZ1 2,5 17 45,5 51,1 5,0 11,5 0,3 1,53 0,67 1,56
G0608 RECUPERADOR P1 X 230 1.500 0,9 7,2 7,2 50 x x 40 RZ1 2,5 17 45,5 51,1 5,0 11,5 1,1 5,11 2,22 3,12
G0609 AEROTERMIA X 400 4.500 0,9 7,2 7,2 15 x x 40 RZ1 4,0 23 43,0 51,5 5,0 20,0 0,2 0,82 0,20 1,10
G0610 BOMBA X 230 100 0,9 0,5 0,5 15 x x 40 RZ1 2,5 17 40,0 52,1 5,0 11,5 0,0 0,10 0,04 0,94

47.250 0,7 33.075,0

SUBQUADRE RESTAURANT
G0501 ENLL SALA X 230 800 0,9 3,9 3,9 40 x x 40 ES07Z1 2,5 17 41,6 51,8 3,0 6,9 0,8 2,15 0,93 1,83
G0502 ENLL EMERGENCIA X 230 200 0,9 1,0 1,0 40 x x 40 ES07Z1 1,5 13 40,2 52,1 3,0 6,9 0,2 0,89 0,39 1,28
G0503 ENLL SALA REUNIONS x 230 200 0,9 1,0 1,0 25 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,1 52,1 3,0 6,9 0,1 0,33 0,15 1,04
G0504 ENLL SALA x 230 800 1,0 3,5 3,5 40 x x 40 ES07Z1 2,5 17 41,3 51,8 5,0 11,5 0,5 2,15 0,93 1,83
G0505 ENLL LAVABOS X 230 300 1,0 1,3 1,3 40 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,2 52,1 5,0 11,5 0,2 0,80 0,35 1,24
G0506 ENLL CUINA X 230 400 1,0 1,7 1,7 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,3 52,0 5,0 11,5 0,1 0,53 0,23 1,13
G0507 ENLL SERENO x 230 200 1,0 0,9 0,9 40 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,1 52,1 5,0 11,5 0,1 0,53 0,23 1,13
G0508 ENLL. BARRA X 230 300 1,0 1,3 1,3 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,2 52,1 3,0 6,9 0,1 0,40 0,17 1,07
G0509 EXTRACTOR LAVABO X 230 150 1,0 0,7 0,7 40 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,0 52,1 5,0 11,5 0,1 0,40 0,17 1,07
G0510 ENLL SALA X 230 800 0,8 4,3 4,3 40 x x 40 ES07Z1 2,5 17 42,0 51,7 3,0 6,9 0,8 2,15 0,94 1,83
G0511 ENLL CUINA X 230 400 0,8 2,2 2,2 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,5 52,0 3,0 6,9 0,2 0,54 0,23 1,13
G0513 RENTAVAIXELLES X 400 6.000 1,0 8,7 8,7 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 47,8 50,6 5,0 20,0 0,3 2,37 0,59 1,49
G0514 PREV CAMPANA X 400 1.500 1,0 2,2 2,2 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,5 52,0 5,0 20,0 0,1 0,58 0,14 1,04
G0515 EXTERMINADORS X 230 600 1,0 2,6 2,6 60 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,7 52,0 5,0 11,5 0,5 2,41 1,05 1,94
G0516 PLACA INDUCCIO X 400 6.000 0,8 10,8 10,8 20 x x 40 ES07Z1 10,0 50 41,4 51,8 5,0 20,0 0,3 0,58 0,14 1,04
G0517 TAULA CALENTA X 400 6.000 1,0 8,7 8,7 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 47,8 50,6 5,0 20,0 0,3 2,37 0,59 1,49
G0518 TAULA FREDA X 230 500 1,0 2,2 2,2 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 40,5 52,0 5,0 11,5 0,1 0,67 0,29 1,19
G0519 EIXUGAMANS X 230 2.000 1,0 8,7 8,7 35 x x 40 ES07Z1 4,0 20 45,7 51,0 3,0 6,9 1,7 2,98 1,30 2,19
G0520 EIXUGAMANS X 230 2.000 0,9 9,7 9,7 35 x x 40 ES07Z1 4,0 20 47,0 50,8 3,0 6,9 1,7 3,00 1,30 2,20
G0521 CAFETERA X 400 4.000 0,9 6,4 6,4 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 44,3 51,3 3,0 12,0 0,3 1,56 0,39 1,29
G0522 FREGIDORA X 230 4.000 0,9 19,3 19,3 20 x x 40 ES07Z1 6,0 32 50,9 50,1 3,0 6,9 2,0 2,31 1,01 1,90
G0523 NEVERA X 230 1.500 0,9 7,2 7,2 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 45,5 51,1 3,0 6,9 0,7 2,04 0,89 1,78
G0524 NEVERA X 230 1.500 0,9 7,2 7,2 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 45,5 51,1 3,0 6,9 0,7 2,04 0,89 1,78



G0525 ENDOLLS CUINA X 230 2.000 0,9 9,7 9,7 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 49,7 50,3 3,0 6,9 1,0 2,77 1,20 2,10
G0526 ENDOLLS CUINA X 230 2.000 0,9 9,7 9,7 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 49,7 50,3 3,0 6,9 1,0 2,77 1,20 2,10
G0527 FORN X 230 5.000 0,9 24,2 24,2 20 x x 40 ES07Z1 6,0 32 57,1 49,0 3,0 6,9 2,6 2,96 1,29 2,18
G0528 NEVERA BAR X 230 1.000 0,9 4,8 4,8 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 42,4 51,6 3,0 6,9 0,5 1,35 0,59 1,48
G0529 NEVERA BAR X 230 1.000 0,9 4,8 4,8 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 42,4 51,6 3,0 6,9 0,5 1,35 0,59 1,48
G0530 TAULA CALENTA BAR X 230 1.500 0,9 7,2 7,2 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 45,5 51,1 3,0 6,9 0,7 2,04 0,89 1,78
G0531 DISPENSADOR CERVESA X 230 1.500 0,9 7,2 7,2 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 45,5 51,1 3,0 6,9 0,7 2,04 0,89 1,78
G0540 ENDOLLS SALA X 230 1.500 1,0 6,5 6,5 60 x x 40 ES07Z1 2,5 17 44,4 51,3 5,0 11,5 1,3 6,11 2,66 3,55
G0541 CAIXA REGISTRADORA X 230 1.000 1,0 4,3 4,3 20 x x 40 ES07Z1 2,5 17 42,0 51,7 5,0 11,5 0,3 1,35 0,58 1,48
G0542 ENLL EXTERIOR X 230 1.500 1,0 6,5 6,5 50 x x 40 ES07Z1 2,5 17 44,4 51,3 5,0 11,5 1,1 5,09 2,21 3,11
G0543 ENLL EXTERIOR X 230 1.500 1,0 6,5 6,5 60 x x 40 ES07Z1 6,0 32 41,2 51,9 5,0 11,5 1,3 2,52 1,09 1,99

ENLL 4.550
ENDOLLS 55.100 0,5 27.550,0



EVO
Número de
unidades

Luminaria (Emisión de luz)

5 ERCO - 13824000 Hi-trac Luminaria 1xLED 12W warm
white
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 1174 lm
Potencia: 14.0 W
Rendimiento lumínico: 83.9 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED 12W blanco cálido: CCT 3039 K, CRI 92

7 ERCO - 35312000 Kona Bañador de pared con lente
1xLED 12W warm white
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 981 lm
Potencia: 14.0 W
Rendimiento lumínico: 70.1 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED 12W blanco cálido: CCT 3039 K, CRI 92

15 ERCO - 70725000 Opton Bañador 1xLED 10W warm
white
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 750 lm
Potencia: 15.0 W
Rendimiento lumínico: 50.0 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED 10W blanco cálido: CCT 3039 K, CRI 92

3 ERCO - 70733000 Opton Bañador de pared con lente
1xLED 10W warm white
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 735 lm
Potencia: 15.0 W
Rendimiento lumínico: 49.0 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED 10W blanco cálido: CCT 3039 K, CRI 92

5 ERCO - 70749000 Opton Bañador 1xLED 10W warm
white
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 732 lm
Potencia: 15.0 W
Rendimiento lumínico: 48.8 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED 10W blanco cálido: CCT 3039 K, CRI 92
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Número de
unidades

Luminaria (Emisión de luz)

2 ERCO - 80031000 Skim Downlight oval flood 1xLED
18W neutral white
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 2182 lm
Potencia: 22.0 W
Rendimiento lumínico: 99.2 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED 18W blanco neutro: CCT 4000 K, CRI 82

25 ERCO - 86604000 Compar Downlight 1xLED 19W
warm white
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 1233 lm
Potencia: 24.0 W
Rendimiento lumínico: 51.4 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED 19W blanco cálido: CCT 3039 K, CRI 92

14 ERCO - 86607000 Compar Downlight 1xLED 19W
warm white
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 1409 lm
Potencia: 24.0 W
Rendimiento lumínico: 58.7 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED 19W blanco cálido: CCT 3039 K, CRI 92

12 ERCO - 86739000 Compar Bañador de pared con lente
1xLED 12W warm white
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED
Fotometría absoluta
Flujo luminoso de las luminarias: 733 lm
Potencia: 15.0 W
Rendimiento lumínico: 48.9 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED 12W blanco cálido: CCT 3039 K, CRI 92

12 LED Linear GmbH - W930 VarioLED Flex HYDRA LD5
W930 250
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED module
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lámparas: 123 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 123 lm
Potencia: 1.3 W
Rendimiento lumínico: 98.4 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1x: CCT 3000 K, CRI 95

Dispone de una imagen de la
luminaria en nuestro catálogo

de luminarias.

EVO 25/02/2020

EVO / Lista de luminarias

Página 4



Número de
unidades

Luminaria (Emisión de luz)

36 SG - 8246085344 Mirac LED 2-line 600x600 T/L 19W
4000K Ra>80 CD DP-SM
Emisión de luz 1
Lámpara: 1xLED Strip 2240lm 4000K
Grado de eficacia de funcionamiento: 100.05%
Flujo luminoso de lámparas: 2240 lm
Flujo luminoso de las luminarias: 2241 lm
Potencia: 19.0 W
Rendimiento lumínico: 118.0 lm/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED Strip 2240lm 4000K: CCT 4000 K, CRI 80

Flujo luminoso total de lámparas: 175679 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 175715 lm, Potencia total: 2372.6 W, Rendimiento lumínico: 74.1 lm/W
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Patio / Iluminancia perpendicular

Factor de degradación: 0.90

Patio: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 35.4 lx, Min: 12.0 lx, Max: 56.2 lx, Mín./medio: 0.34, Mín./máx.: 0.21
Altura: 0.010 m
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 55
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Local 1

Altura interior del local: 3.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.2%, Suelo 35.8%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 1) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

62.7 (≥ 500) 0.90 539 0.014 0.002

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]

13 ERCO - 70725000 Opton Bañador 1xLED 10W warm white 750 15.0 50.0

3 ERCO - 70733000 Opton Bañador de pared con lente 1xLED 10W
warm white

735 15.0 49.0

Suma total de luminarias 11955 240.0 49.8

Potencia específica de conexión: 1.76 W/m² = 2.81 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 136.41 m²)

Consumo: 420 - 660 kWh/a de un máximo de 4800 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.
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Local 1

Bar
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Bar_colores, Iluminancias en [lx]

0.10 0.22 0.48 1.04 2.28 5.00 6.45 8.33 11 14 18 23 30 39 50

64 83 107 138 179 231 298 385 498 [lx]
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Local 2

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 62.0%, Suelo 35.8%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 2) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

232 (≥ 500) 28.6 679 0.12 0.042

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

7 ERCO - 86604000 Compar Downlight 1xLED 19W warm white 1233 24.0 51.4

6 ERCO - 86607000 Compar Downlight 1xLED 19W warm white 1409 24.0 58.7

8 ERCO - 86739000 Compar Bañador de pared con lente 1xLED 12W
warm white

733 15.0 48.9

Suma total de luminarias 22949 432.0 53.1

Potencia específica de conexión: 4.88 W/m² = 2.11 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 88.45 m²)

Consumo: 770 - 1200 kWh/a de un máximo de 3100 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.
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Local 2

Formació Meeting
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Formació Meeting_colores, Iluminancias en [lx]

1.04 2.28 5.00 6.45 8.33 11 14 18 23 30 39 50 64 83 107

138 179 231 298 385 498 [lx]
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Formació Meeting_500lx U=0.60 / Iluminancia perpendicular

Formació Meeting_500lx U=0.60: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 508 lx, Min: 301 lx, Max: 689 lx, Mín./medio: 0.59, Mín./máx.: 0.44
Altura: 0.850 m

Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 20
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Local 3

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 62.0%, Suelo 35.8%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 3) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

308 (≥ 500) 1.58 608 0.005 0.003

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]

12 ERCO - 86604000 Compar Downlight 1xLED 19W warm white 1233 24.0 51.4

8 ERCO - 86607000 Compar Downlight 1xLED 19W warm white 1409 24.0 58.7

4 ERCO - 86739000 Compar Bañador de pared con lente 1xLED 12W
warm white

733 15.0 48.9

Suma total de luminarias 29000 540.0 53.7

Potencia específica de conexión: 7.21 W/m² = 2.34 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 74.90 m²)

Consumo: 1500 kWh/a de un máximo de 2650 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 3 / Resumen

Página 15



Local 3

Conferències
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Conferències_colores, Iluminancias en [lx]

5.00 6.45 8.33 11 14 18 23 30 39 50 64 83 107 138 179

231 298 385 498 [lx]
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Local 3

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 62.0%, Suelo 35.8%, Factor de degradación: 0.80

General
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Conferències_300lx U=0.60 Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.850 m

329 172 492 0.52 0.35

2 Ponentes_500lx U=0.60 Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 1.050 m

550 417 692 0.76 0.60
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Conferències_300lx U=0.60 / Iluminancia perpendicular

Conferències_300lx U=0.60: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 329 lx, Min: 172 lx, Max: 492 lx, Mín./medio: 0.52, Mín./máx.: 0.35
Altura: 0.850 m

Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 50
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Ponentes_500lx U=0.60 / Iluminancia perpendicular

Ponentes_500lx U=0.60: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 550 lx, Min: 417 lx, Max: 692 lx, Mín./medio: 0.76, Mín./máx.: 0.60
Altura: 1.050 m
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 10
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Local 4

Altura interior del local: 2.800 m hasta 3.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 62.2%, Suelo 35.8%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 4) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

205 (≥ 500) 28.2 598 0.14 0.047

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]

5 ERCO - 13824000 Hi-trac Luminaria 1xLED 12W warm white 1174 14.0 83.9

2 ERCO - 70725000 Opton Bañador 1xLED 10W warm white 750 15.0 50.0

5 ERCO - 70749000 Opton Bañador 1xLED 10W warm white 732 15.0 48.8

6 ERCO - 86604000 Compar Downlight 1xLED 19W warm white 1233 24.0 51.4

12 LED Linear GmbH - W930 VarioLED Flex HYDRA LD5 W930 250 123 1.3 98.4

Suma total de luminarias 19904 334.6 59.5

Potencia específica de conexión: 5.75 W/m² = 2.81 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 58.21 m²)

Consumo: 920 kWh/a de un máximo de 2050 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.
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Local 4

Acollida i Informació
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Acollida i Informació_colores, Iluminancias en [lx]

2.28 5.00 6.45 8.33 11 14 18 23 30 39 50 64 83 107 138

179 231 298 385 498 [lx]
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Local 4

Altura interior del local: 2.800 m hasta 3.500 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 62.2%, Suelo 35.8%, Factor de degradación: 0.80

General
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Recepció Servei d'acollida_300lx U=0.60 Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.850 m

511 331 630 0.65 0.53

2 Passadís Servei d'acollida 100lx U=0.40 Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.010 m

184 152 212 0.83 0.72

3 Accés Servei d'acollida 100lx U=0.40 Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.010 m

146 96.5 184 0.66 0.52

4 Vestíbul Ascensor 100lx U=0.40 Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.010 m

217 156 274 0.72 0.57
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Recepció Servei d'acollida_300lx U=0.60 / Iluminancia perpendicular

Recepció Servei d'acollida_300lx U=0.60: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 511 lx, Min: 331 lx, Max: 630 lx, Mín./medio: 0.65, Mín./máx.: 0.53
Altura: 0.850 m

Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 9
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Passadís Servei d'acollida 100lx U=0.40 / Iluminancia perpendicular

Passadís Servei d'acollida 100lx U=0.40: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 184 lx, Min: 152 lx, Max: 212 lx, Mín./medio: 0.83, Mín./máx.: 0.72
Altura: 0.010 m
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 31
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Accés Servei d'acollida 100lx U=0.40 / Iluminancia perpendicular

Accés Servei d'acollida 100lx U=0.40: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 146 lx, Min: 96.5 lx, Max: 184 lx, Mín./medio: 0.66, Mín./máx.: 0.52
Altura: 0.010 m
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 20
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Vestíbul Ascensor 100lx U=0.40 / Iluminancia perpendicular

Vestíbul Ascensor 100lx U=0.40: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 217 lx, Min: 156 lx, Max: 274 lx, Mín./medio: 0.72, Mín./máx.: 0.57
Altura: 0.010 m

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 4 / Vestíbul Ascensor 100lx U=0.40 / Iluminancia perpendicular
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 20

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 1 / Local 4 / Vestíbul Ascensor 100lx U=0.40 / Iluminancia perpendicular
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Local 10

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 59.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 10) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

357 (≥ 500) 112 612 0.31 0.18

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]

2 ERCO - 80031000 Skim Downlight oval flood 1xLED 18W neutral
white

2182 22.0 99.2

18 SG - 8246085344 Mirac LED 2-line 600x600 T/L 19W 4000K Ra>80
CD DP-SM

2241 19.0 118.0

Suma total de luminarias 44702 386.0 115.8

Potencia específica de conexión: 5.30 W/m² = 1.49 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 72.85 m²)

Consumo: 1050 kWh/a de un máximo de 2600 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 3 / Local 10 / Resumen
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Local 10

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 59.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

General
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Sala Dinamització Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.850 m

521 408 610 0.78 0.67

2 Sala Reunions Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.850 m

542 443 616 0.82 0.72

3 Sala Reunions Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.850 m

521 409 610 0.79 0.67

4 Sala Formació Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.850 m

519 413 605 0.80 0.68

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 3 / Local 10 / Superficie de cálculo
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Sala Dinamització / Iluminancia perpendicular

Sala Dinamització: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 521 lx, Min: 408 lx, Max: 610 lx, Mín./medio: 0.78, Mín./máx.: 0.67
Altura: 0.850 m

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 3 / Local 10 / Sala Dinamització / Iluminancia perpendicular
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 21

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 3 / Local 10 / Sala Dinamització / Iluminancia perpendicular
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Sala Reunions / Iluminancia perpendicular

Sala Reunions: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 542 lx, Min: 443 lx, Max: 616 lx, Mín./medio: 0.82, Mín./máx.: 0.72
Altura: 0.850 m

Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 22

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 3 / Local 10 / Sala Reunions / Iluminancia perpendicular
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Sala Reunions / Iluminancia perpendicular

Sala Reunions: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 521 lx, Min: 409 lx, Max: 610 lx, Mín./medio: 0.79, Mín./máx.: 0.67
Altura: 0.850 m

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 3 / Local 10 / Sala Reunions / Iluminancia perpendicular
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 21

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 3 / Local 10 / Sala Reunions / Iluminancia perpendicular

Página 39



Sala Formació / Iluminancia perpendicular

Sala Formació: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 519 lx, Min: 413 lx, Max: 605 lx, Mín./medio: 0.80, Mín./máx.: 0.68
Altura: 0.850 m

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 3 / Local 10 / Sala Formació / Iluminancia perpendicular
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 21

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 3 / Local 10 / Sala Formació / Iluminancia perpendicular
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Local 8

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 62.7%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 8) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

464 (≥ 500) 216 630 0.47 0.34

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico
[lm/W]

12 SG - 8246085344 Mirac LED 2-line 600x600 T/L 19W 4000K Ra>80
CD DP-SM

2241 19.0 118.0

Suma total de luminarias 26892 228.0 117.9

Potencia específica de conexión: 5.91 W/m² = 1.27 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 38.58 m²)

Consumo: 630 kWh/a de un máximo de 1400 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 3 / Local 8 / Resumen
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Local 8

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 62.7%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

General
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Sala Reunions Interna Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.850 m

540 425 629 0.79 0.68

2 Oficina Tècnica Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.850 m

548 441 635 0.80 0.69

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 3 / Local 8 / Superficie de cálculo
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Sala Reunions Interna / Iluminancia perpendicular

Sala Reunions Interna: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 540 lx, Min: 425 lx, Max: 629 lx, Mín./medio: 0.79, Mín./máx.: 0.68
Altura: 0.850 m

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 3 / Local 8 / Sala Reunions Interna / Iluminancia perpendicular
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 21

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 3 / Local 8 / Sala Reunions Interna / Iluminancia perpendicular
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Oficina Tècnica / Iluminancia perpendicular

Oficina Tècnica: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 548 lx, Min: 441 lx, Max: 635 lx, Mín./medio: 0.80, Mín./máx.: 0.69
Altura: 0.850 m

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 3 / Local 8 / Oficina Tècnica / Iluminancia perpendicular
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Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 21

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 3 / Local 8 / Oficina Tècnica / Iluminancia perpendicular
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Local 9

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

Plano útil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Plano útil (Local 9) Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) [lx]
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

530 (≥ 500) 355 654 0.67 0.54

# Luminaria Φ(Luminaria) [lm] Potencia [W] Rendimiento lumínico [lm/W]

6 SG - 8246085344 Mirac LED 2-line 600x600 T/L 19W 4000K Ra>80
CD DP-SM

2241 19.0 118.0

Suma total de luminarias 13446 114.0 117.9

Potencia específica de conexión: 8.07 W/m² = 1.52 W/m²/100 lx (Superficie de planta de la estancia 14.12 m²)

Consumo: 310 kWh/a de un máximo de 500 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energía no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuación.

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 3 / Local 9 / Resumen
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Local 9

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradación: 0.80

General
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Mín./medio Mín./máx.

1 Economia Circular Iluminancia perpendicular [lx]
Altura: 0.850 m

580 497 651 0.86 0.76

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 3 / Local 9 / Superficie de cálculo
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Economia Circular / Iluminancia perpendicular

Economia Circular: Iluminancia perpendicular (Trama)
Escena de luz: Escena de luz 1
Media: 580 lx, Min: 497 lx, Max: 651 lx, Mín./medio: 0.86, Mín./máx.: 0.76
Altura: 0.850 m

Sistema de valores [lx]

Escala: 1 : 22

EVO 25/02/2020

Terreno 1 / Edificación 1 / Planta (nivel) 3 / Local 9 / Economia Circular / Iluminancia perpendicular
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h(m) E(lx) D(m)
83°

1 342 1.77
2 86 3.54
3 38 5.31
4 21 7.08
5 14 8.85

Datos técnicos
Flujo luminoso 733lm
Potencia instalada 12,0W
Eficiencia luminaria 61lm/W
Tolerancia cromática 1,5 SDCM
Índice de reproducción cromática CRI 92
Mantenimiento del flujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)

L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h

Índice de fallo los LEDs 0,1% ≤50000h
Margen de regulación --
Método de regulación --
LMF E
Clase de eficiencia energética EEI A+
Potencia en Standby por equipo auxiliar --
Luminarias por cada fusible automático
B16

58

70463.000 Blanco (RAL9002)
LED 10W 930lm 3000K blanco cálido
Conmutable
Versión 6
Lente Spherolit extra wide flood

Descripción del producto
Cabezal: fundición de aluminio, pintura
en polvo. Orientable 0°-90°.
Cuerpo: material sintético, en el adap-
tador trifásico girable 360°. Escala para
ajuste del ángulo de inclinación.
Equipo auxiliar de ERCO.
Adaptador trifásico para raíles electri-
ficados ERCO de 220-240V: material
sintético, blanco.
Módulo LED: high power LEDs sobre
circuito impreso de núcleo metálico.
Óptica colimadora de polímero óptico.
Marco: material sintético, negro.
Peso 0,46kg

Montaje
Raíl electrificado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electrificado trifásico
Salida de conexión monofásica

E Opton Bañador

Periferia técnica regional:
220V-240V/50Hz-60Hz
Reservado el derecho de realizar modifi-
caciones técnicas y formales.
Edición: 29.01.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/70463.000

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2020
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h(m) E(lx) D(m)
C0 C90
62° 18°

1 1956 1.20 0.32
2 489 2.40 0.63
3 217 3.61 0.95
4 122 4.81 1.27
5 78 6.01 1.58

Datos técnicos
Flujo luminoso 751lm
Potencia instalada 13,0W
Eficiencia luminaria 58lm/W
Tolerancia cromática 1,5 SDCM
Índice de reproducción cromática CRI 92
Mantenimiento del flujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)

L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h

Índice de fallo los LEDs 0,1% ≤50000h
Margen de regulación 1%-100%
Método de regulación CCR_PWM
LMF E
Clase de eficiencia energética EEI A+
Potencia en Standby por equipo auxiliar --
Luminarias por cada fusible automático
B16

216

70499.000 Blanco (RAL9002)
LED 10W 930lm 3000K blanco cálido
Regulable por control de fases + On-
board Dim
Versión 6
Lente Spherolit oval flood

Descripción del producto
Cabezal: fundición de aluminio, pintura
en polvo. Orientable 0°-90°.
Cuerpo: material sintético, en el adap-
tador trifásico girable 360°. Escala para
ajuste del ángulo de inclinación.
Equipo auxiliar de ERCO, regulable.
Dimmer para regular la luminosidad.
Adaptador trifásico para raíles electri-
ficados ERCO de 220-240V: material
sintético, blanco.
Módulo LED: high power LEDs sobre
circuito impreso de núcleo metálico.
Óptica colimadora de polímero óptico.
La lente se puede montar desplazada
90º.
Marco: material sintético, negro.
Posibilidad de regulación con regu-
ladores externos (control de fase,
descendente).
Peso 0,46kg

Montaje
Raíl electrificado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electrificado trifásico
Salida de conexión monofásica

E Opton Bañador

Periferia técnica regional:
220V-240V/50Hz-60Hz
Reservado el derecho de realizar modifi-
caciones técnicas y formales.
Edición: 29.01.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/70499.000

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2020
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Datos técnicos
Flujo luminoso 736lm
Potencia instalada 13,0W
Eficiencia luminaria 57lm/W
Tolerancia cromática 1,5 SDCM
Índice de reproducción cromática CRI 92
Mantenimiento del flujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)

L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h

Índice de fallo los LEDs 0,1% ≤50000h
Margen de regulación 1%-100%
Método de regulación CCR_PWM
LMF E
Clase de eficiencia energética EEI A+
Potencia en Standby por equipo auxiliar --
Luminarias por cada fusible automático
B16

216

70729.000 Blanco (RAL9002)
LED 10W 930lm 3000K blanco cálido
Regulable por control de fases + On-
board Dim
Versión 6
Lente Spherolit wallwash

Descripción del producto
Cabezal: fundición de aluminio, pintura
en polvo. Orientable 0°-90°.
Cuerpo: material sintético, en el adap-
tador trifásico girable 360°. Escala para
ajuste del ángulo de inclinación.
Equipo auxiliar de ERCO, regulable.
Dimmer para regular la luminosidad.
Adaptador trifásico para raíles electri-
ficados ERCO de 220-240V: material
sintético, blanco.
Módulo LED: high power LEDs sobre
circuito impreso de núcleo metálico.
Óptica colimadora de polímero óptico.
Marco: material sintético, negro.
Posibilidad de regulación con regu-
ladores externos (control de fase,
descendente).
Peso 0,46kg

Montaje
Raíl electrificado trifásico ERCO
Hi-trac Raíl electrificado trifásico
Salida de conexión monofásica

E Opton Bañador de pared con lente

Periferia técnica regional:
220V-240V/50Hz-60Hz
Reservado el derecho de realizar modifi-
caciones técnicas y formales.
Edición: 29.01.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/70729.000

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2020
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Ángulo de irradiación
C0 87°
C90 42°

Valoración del deslumbramiento
UGR
C0 23.0
C90 17.7

Datos técnicos
Flujo luminoso 2184lm
Potencia instalada 21,0W
Eficiencia luminaria 104lm/W
Tolerancia cromática 1,5 SDCM
Índice de reproducción cromática CRI 82
Mantenimiento del flujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)

L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h

Índice de fallo los LEDs 0,1% ≤50000h
Margen de regulación --
Método de regulación --
LMF E
Clase de eficiencia energética EEI A++
Potencia en Standby por equipo auxiliar --
Luminarias por cada fusible automático
B16

30

80031.000 Blanco (RAL9016)
LED 18W 2475lm 4000K blanco neutro
Conmutable
Versión 4
Tamaño 5
Detalle de montaje superpuesto
Sistema de lentes oval flood

Descripción del producto
Cuerpo: fundición de aluminio, como
cuerpo de refrigeración, con cable
de conexión L 500mm. Fijación por
resorte plegable para grosores de techo
1-40mm.
Incluye equipo auxiliar. Clema de
conexión de 2 polos.
Módulo LED: high power LEDs sobre
circuito impreso de núcleo metálico.
Sistema de lentes de polímero óptico,
ajustable ±10°.
Cono de apantallamiento con detalle
de montaje superpuesto: material
sintético, blanco (RAL9016). Cut-off
óptico 30°.
La luminaria está protegida contra
salpicaduras de agua por el lado de la
habitación.
Clase de aislamiento II
Peso 1,10kg

E Skim Downlight oval flood

Periferia técnica regional:
220V-240V/50Hz-60Hz
Reservado el derecho de realizar modifi-
caciones técnicas y formales.
Edición: 29.01.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/80031.000

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2020
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Ángulo de irradiación
C0 85°

Datos técnicos
Flujo luminoso 1233lm
Potencia instalada 22,0W
Eficiencia luminaria 56lm/W
Tolerancia cromática 1,5 SDCM
Índice de reproducción cromática CRI 92
Mantenimiento del flujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)

L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h

Índice de fallo los LEDs 0,1% ≤50000h
Margen de regulación --
Método de regulación --
LMF D
Clase de eficiencia energética EEI A+
Potencia en Standby por equipo auxiliar --
Luminarias por cada fusible automático
B16

30

86579.000
LED 19W 1860lm 3000K blanco cálido
Conmutable
Versión 2
Detalle de montaje superpuesto
Sistema de lentes extra wide flood

Descripción del producto
Cuerpo: perfil de aluminio, como
cuerpo de refrigeración, con cable
de conexión L 500mm.
Marco empotrable: material sinté-
tico, blanco (RAL9002). Fijación por
resorte plegable para grosores de techo
1-40mm.
Incluye equipo auxiliar. Clema de
conexión de 2 polos.
Módulo LED: high power LEDs sobre
circuito impreso de núcleo metálico.
Sistema de lentes de polímero óptico.
Rejilla de lamas: material sintético,
lacado negro. Ángulo de apantalla-
miento 30°.
Distancia entre la luminaria y el equipo
auxiliar mín. 100mm.
Clase de aislamiento II
Peso 0,81kg

E Compar Downlight
con rejilla de lamas negro

Periferia técnica regional:
220V-240V/50Hz-60Hz
Reservado el derecho de realizar modifi-
caciones técnicas y formales.
Edición: 29.01.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/86579.000

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2020
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Ángulo de irradiación
C0 59°

Valoración del deslumbramiento
UGR
C0 16.6

Datos técnicos
Flujo luminoso 1410lm
Potencia instalada 22,0W
Eficiencia luminaria 64lm/W
Tolerancia cromática 1,5 SDCM
Índice de reproducción cromática CRI 92
Mantenimiento del flujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)

L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h

Índice de fallo los LEDs 0,1% ≤50000h
Margen de regulación --
Método de regulación --
LMF D
Clase de eficiencia energética EEI A+
Potencia en Standby por equipo auxiliar --
Luminarias por cada fusible automático
B16

30

86582.000
LED 19W 1860lm 3000K blanco cálido
Conmutable
Versión 2
Detalle de montaje superpuesto
Sistema de lentes wide flood

Descripción del producto
Cuerpo: perfil de aluminio, como
cuerpo de refrigeración, con cable
de conexión L 500mm.
Marco empotrable: material sinté-
tico, blanco (RAL9002). Fijación por
resorte plegable para grosores de techo
1-40mm.
Incluye equipo auxiliar. Clema de
conexión de 2 polos.
Módulo LED: high power LEDs sobre
circuito impreso de núcleo metálico.
Sistema de lentes de polímero óptico.
Rejilla de lamas: material sintético,
lacado negro. Ángulo de apantalla-
miento 30°.
Distancia entre la luminaria y el equipo
auxiliar mín. 100mm.
Clase de aislamiento II
Peso 0,81kg

E Compar Downlight
con rejilla de lamas negro

Periferia técnica regional:
220V-240V/50Hz-60Hz
Reservado el derecho de realizar modifi-
caciones técnicas y formales.
Edición: 29.01.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/86582.000

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2020
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Datos técnicos
Flujo luminoso 733lm
Potencia instalada 15,0W
Eficiencia luminaria 49lm/W
Tolerancia cromática 1,5 SDCM
Índice de reproducción cromática CRI 92
Mantenimiento del flujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)

L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h

Índice de fallo los LEDs 0,1% ≤50000h
Margen de regulación --
Método de regulación --
LMF D
Clase de eficiencia energética EEI A+
Potencia en Standby por equipo auxiliar --
Luminarias por cada fusible automático
B16

30

86733.000
LED 12W 1260lm 3000K blanco cálido
Conmutable
Versión 2
Detalle de montaje superpuesto

Descripción del producto
Cuerpo: perfil de aluminio, como
cuerpo de refrigeración, con cable
de conexión L 500mm.
Marco empotrable: material sinté-
tico, blanco (RAL9002). Fijación por
resorte plegable para grosores de techo
1-40mm.
Incluye equipo auxiliar. Clema de
conexión de 2 polos.
Módulo LED: high power LEDs sobre
circuito impreso de núcleo metálico.
Reflector: material sintético, plateado al
vapor, de alto brillo. Lente Softec. Rejilla
de lamas: material sintético, lacado
negro. Ángulo de apantallamiento 30°.
Distancia entre la luminaria y el equipo
auxiliar mín. 100mm.
Clase de aislamiento II
Peso 0,80kg

E Compar Bañador de pared con lente
con rejilla de lamas negro

Periferia técnica regional:
220V-240V/50Hz-60Hz
Reservado el derecho de realizar modifi-
caciones técnicas y formales.
Edición: 29.01.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/86733.000

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2020
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Datos técnicos
Flujo luminoso 1233lm
Potencia instalada 22,0W
Eficiencia luminaria 56lm/W
Tolerancia cromática 1,5 SDCM
Índice de reproducción cromática CRI 92
Mantenimiento del flujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)

L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h

Índice de fallo los LEDs 0,1% ≤50000h
Margen de regulación 0%-100%
Método de regulación CCR
LMF D
Clase de eficiencia energética EEI A+
Potencia en Standby por equipo auxiliar 0,4W
Luminarias por cada fusible automático
B16

145

52228.000
LED 19W 1860lm 3000K blanco cálido
Casambi Bluetooth
Versión 2
Detalle de montaje superpuesto
Sistema de lentes extra wide flood

Descripción del producto
Cuerpo: perfil de aluminio, como
cuerpo de refrigeración, con cable
de conexión L 500mm.
Marco empotrable: material sinté-
tico, blanco (RAL9002). Fijación por
resorte plegable para grosores de techo
1-40mm.
Incluye equipo auxiliar Casambi de
ERCO. Clema de conexión de 4 polos.
Módulo LED: high power LEDs sobre
circuito impreso de núcleo metálico.
Sistema de lentes de polímero óptico.
Rejilla de lamas: material sintético,
lacado negro. Ángulo de apantalla-
miento 30°.
Distancia entre la luminaria y el equipo
auxiliar mín. 100mm.
Control mediante la aplicación Casambi
(Android/iOS) para dispositivos móviles
compatibles con Bluetooth Low Energy
(BLE) o productos «Casambi Ready».
Clase de aislamiento II
Peso 0,76kg

DALI controlable mediante accesorio
DALI-Casambi Gateway para el control
de Casambi Bluetooth mediante DALI.

E Compar Downlight
con rejilla de lamas negro

Periferia técnica regional:
220V-240V/50Hz-60Hz
Reservado el derecho de realizar modifi-
caciones técnicas y formales.
Edición: 29.01.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/52228.000

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2020
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Valoración del deslumbramiento
UGR
C0 16.6

Datos técnicos
Flujo luminoso 1410lm
Potencia instalada 22,0W
Eficiencia luminaria 64lm/W
Tolerancia cromática 1,5 SDCM
Índice de reproducción cromática CRI 92
Mantenimiento del flujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)

L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h

Índice de fallo los LEDs 0,1% ≤50000h
Margen de regulación 0%-100%
Método de regulación CCR
LMF D
Clase de eficiencia energética EEI A+
Potencia en Standby por equipo auxiliar 0,4W
Luminarias por cada fusible automático
B16

145

52230.000
LED 19W 1860lm 3000K blanco cálido
Casambi Bluetooth
Versión 2
Detalle de montaje superpuesto
Sistema de lentes wide flood

Descripción del producto
Cuerpo: perfil de aluminio, como
cuerpo de refrigeración, con cable
de conexión L 500mm.
Marco empotrable: material sinté-
tico, blanco (RAL9002). Fijación por
resorte plegable para grosores de techo
1-40mm.
Incluye equipo auxiliar Casambi de
ERCO. Clema de conexión de 4 polos.
Módulo LED: high power LEDs sobre
circuito impreso de núcleo metálico.
Sistema de lentes de polímero óptico.
Rejilla de lamas: material sintético,
lacado negro. Ángulo de apantalla-
miento 30°.
Distancia entre la luminaria y el equipo
auxiliar mín. 100mm.
Control mediante la aplicación Casambi
(Android/iOS) para dispositivos móviles
compatibles con Bluetooth Low Energy
(BLE) o productos «Casambi Ready».
Clase de aislamiento II
Peso 0,76kg

DALI controlable mediante accesorio
DALI-Casambi Gateway para el control
de Casambi Bluetooth mediante DALI.

E Compar Downlight
con rejilla de lamas negro

Periferia técnica regional:
220V-240V/50Hz-60Hz
Reservado el derecho de realizar modifi-
caciones técnicas y formales.
Edición: 29.01.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/52230.000

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2020
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Datos técnicos
Flujo luminoso 733lm
Potencia instalada 15,0W
Eficiencia luminaria 49lm/W
Tolerancia cromática 1,5 SDCM
Índice de reproducción cromática CRI 92
Mantenimiento del flujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)

L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h

Índice de fallo los LEDs 0,1% ≤50000h
Margen de regulación 0%-100%
Método de regulación CCR
LMF D
Clase de eficiencia energética EEI A+
Potencia en Standby por equipo auxiliar 0,4W
Luminarias por cada fusible automático
B16

200

52262.000
LED 12W 1260lm 3000K blanco cálido
Casambi Bluetooth
Versión 2
Detalle de montaje superpuesto

Descripción del producto
Cuerpo: perfil de aluminio, como
cuerpo de refrigeración, con cable
de conexión L 500mm.
Marco empotrable: material sinté-
tico, blanco (RAL9002). Fijación por
resorte plegable para grosores de techo
1-40mm.
Incluye equipo auxiliar Casambi de
ERCO. Clema de conexión de 4 polos.
Módulo LED: high power LEDs sobre
circuito impreso de núcleo metálico.
Reflector: material sintético, plateado al
vapor, de alto brillo. Lente Softec. Rejilla
de lamas: material sintético, lacado
negro. Ángulo de apantallamiento 30°.
Distancia entre la luminaria y el equipo
auxiliar mín. 100mm.
Control mediante la aplicación Casambi
(Android/iOS) para dispositivos móviles
compatibles con Bluetooth Low Energy
(BLE) o productos «Casambi Ready».
Clase de aislamiento II
Peso 0,85kg

DALI controlable mediante accesorio
DALI-Casambi Gateway para el control
de Casambi Bluetooth mediante DALI.

E Compar Bañador de pared con lente
con rejilla de lamas negro

Periferia técnica regional:
220V-240V/50Hz-60Hz
Reservado el derecho de realizar modifi-
caciones técnicas y formales.
Edición: 29.01.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/52262.000

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2020
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Datos técnicos
Flujo luminoso 1175lm
Potencia instalada 13,0W
Eficiencia luminaria 90lm/W
Tolerancia cromática 1,5 SDCM
Índice de reproducción cromática CRI 92
Mantenimiento del flujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)

L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h

Índice de fallo los LEDs 0,1% ≤50000h
Margen de regulación --
Método de regulación --
LMF E
Clase de eficiencia energética EEI A+
Potencia en Standby por equipo auxiliar --
Luminarias por cada fusible automático
B16

64

13824.000 Blanco (RAL9002)
LED 12W 1380lm 3000K blanco cálido
Conmutable
Versión 3

Descripción del producto
Perfil de panel: aluminio, pintura en
polvo.
Lado superior: base con módulo LED.
Clema de conexión de 5 polos. Equipo
auxiliar cubierto. Funcionamiento
del módulo LED en una fase del raíl
electrificado.
Lado inferior: raíl electrificado. 4 con-
ductores de cobre aislados y conductor
de puesta a tierra encastrado.
Aplicación como raíl electrificado DALI:
un circuito eléctrico de 16A y dos
conductores para la conexión a la línea
de datos DALI. Emplear alimentación
eléctrica DALI 13491.000, 13492.000.
Aplicación como raíl electrificado
trifásico: tres circuitos eléctricos conec-
tables independientemente, con 16A
cada uno. Emplear alimentación eléc-
trica 12553.000, 12552.000.

Módulo LED: high power LEDs sobre
circuito impreso de núcleo metálico.
Cubierta: difusor, material sintético,
estructurado.
El sistema de raíles electrificados
ERCO está homologado con arreglo a
IEC 60570 (EN 60570 / VDE 0711 parte
300).
El montaje del raíl electrificado en el
perfil de panel debe efectuarse en la
obra.
Peso 4,60kg

E Hi-trac Luminaria
de haz indirecto

Periferia técnica regional:
220V-240V/50Hz-60Hz
Reservado el derecho de realizar modifi-
caciones técnicas y formales.
Edición: 29.01.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/13824.000

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2020
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Datos técnicos
Flujo luminoso 508lm
Potencia instalada 8,2W
Eficiencia luminaria 62lm/W
Tolerancia cromática 1,5 SDCM
Índice de reproducción cromática CRI 92
Mantenimiento del flujo luminoso
(datos del fabricante de los LEDs)

L90/B10 ≤50000h
L90 ≤100000h

Índice de fallo los LEDs 0,1% ≤50000h
Margen de regulación --
Método de regulación --
LMF E
Clase de eficiencia energética EEI A+
Potencia en Standby por equipo auxiliar --
Luminarias por cada fusible automático
B16

27

Temperatura en la salida de la luz 37°C

34836.000 Graphit m
LED 6W 630lm 3000K blanco cálido
Conmutable
Versión 4
Lente Spherolit wide flood

Descripción del producto
Cuerpo, articulación y base: aluminio
resistente a la corrosión, tratamiento
de superficie No-Rinse. Dos capas de
pintura en polvo. Superficie optimizada
para reducir la acumulación de la
suciedad. Articulación con conducto
de cables interior, orientable 130°. Base
girable 350°.
Equipo auxiliar. 1 entrada de cable.
3 clemas de unión.
Módulo LED: high power LEDs sobre
circuito impreso de núcleo metálico.
Óptica colimadora de polímero óptico.
Cabezal con cristal de protección con
tratamiento antirreflexivo: aluminio
resistente a la corrosión, dos capas
de pintura en polvo. Cono antides-
lumbrante interior, material sintético,
negro.

Tipo de protección IP65: estanco al
polvo y protegido contra chorros de
agua.
Peso 1,10kg
Temperatura del cuerpo 37°C
Superficie de referencia para carga
debida al viento 0.017m²
Disponible bajo petición en versión con
3000K CRI 97 o 2700K, 3500K, 4000K
CRI 92.

E Kona XS Bañador

Periferia técnica regional:
220V-240V/50Hz-60Hz
Reservado el derecho de realizar modifi-
caciones técnicas y formales.
Edición: 29.01.2020
Versión actual a través de
www.erco.com/34836.000

Su interlocutor regional en el servicio
de distribución comercial de ERCO en
www.erco.com/contact

© ERCO GmbH 2020
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Sistemas ópticos 

ERCO diseña y fabrica elementos ópticos que encuadran la luz emitida por los LEDs , 
haciéndola predecible y utilizable. La tecnología de las lentes de proyección de ERCO 
es muy superior a las soluciones por reflexión, tanto en términos de calidad como de 
cantidad de luz. 

LEDs de alta potencia ERCO 

A 700mA, la nueva generación de  LEDs utilizados por ERCO tienen una salida de alre-
dedor de  2W. Esto significa una eficacia de 137.5lm/W para los LEDs en color blanco 
neutro  LEDs  y de 105lm/W para los LEDs de color blanco cálido 

Herramientas de CAD  

En los laboratorios de luz, herramientas de software altamente especializadas, asisten 
a los ingenieros de ERCO en el desarrollo de las nuevas soluciones de luz. Utilizando 
simulaciones por ordenador fueron capaces de transformar el principio de lentes 
Spherolit en productos fabricados en serie. 

Sistema de Lentes ERCO  
En ciertas aplicaciones, como en los Downlights, para la iluminación ambiental, la 
flexibilidad en la distribución luminosa no es necesaria.   Aquí, un sistema de lente 
único, como el que encontramos en los Downlights Compact LED es la alternativa 
más eficiente. La forma compleja del sistema óptico, hecho con un polímero óptico, 
dirige la luz de forma precisa y sin pérdidas.  

Colimadores y lentes spherolit 

El colimador, como una lente secundaria, es el interface entre la lente del LED en el 
circuito impreso las lentes spherolit intercambiables que actúan como el sistema 
óptico terciario. Después de focalizar el haz de luz a través del colimador, es la lente 
spherolit quien determina la distribución luminosa.   

Información LED 



La gestión del sistema de calidad de ERCO se ha organizado de acuerdo con la nor-
ma DIN EN ISO 9001-2008. Esto es reconocido por la DQS (Deutsche Gesellschaft 
zur Zertifizierung von Managementsystemen) y validado por la licencia no. 1151. El 
sistema de certificación incluye: diseño / desarrollo, producción, montaje, ventas y 
servicio. Las organizaciones de ventas en todo el mundo ERCO siempre están inclui-
das en el sistema de gestión y son auditadas periódicamente por auditores  ERCO. 

 

DIN EN ISO 9001-2008 

Responsabilidad social corporativa 

Las acciónes de conciencia y el uso responsable de los recursos y medios que nos son confiados, son los asuntos que nos 
conciernen a cada uno de nosotros. La seguridad y protección del medio ambiente comienza ya en la etapa de diseño para 
los nuevos artículos, con el uso de productos adecuados, eficientes y duraderos. El consumo medio  de materias primas y de 
energía durante la producción (por ejemplo, aire, agua, electricidad y combustibles para calefacción) y la posibilidad de reci-
clar al final de la vida del producto son prácticas que también se implementan. Y por último, ll cumplimiento riguroso de 
toda la legislación pertinente en materia de seguridad y protección del medio ambiente son un requisito previo natural para 
nuestro trabajo. 

 
Los productos sin errores y la fidelidad a los plazos solamente son posibles cuando un sistema holístico de gestión de calidad 
acompaña a todos los procesos. El dominio de estos procesos representa una contribución decisiva a la realización de nues-
tros objetivos de calidad. 
La protección de nuestros empleados, la creación de lugares de trabajo seguros y la protección del medio ambiente están 
firmemente ancladas en las directrices de la empresa. Para ERCO estos objetivos se clasifican igualmente junto con el éxito 
económico y la garantía de la calidad. 



REACH 

Con la creación de la directiva de la UE 1907/2006 y con efecto de 1 de junio 2007, entró en vigor una nueva ley  pan-
europea para el uso de productos químicos . Con este evento, los fabricantes e importadores de productos químicos, así 
como los usuarios intermedios de estos productos se han convertido en responsable de un uso seguro de estos materiales. 
ERCO es un usuario intermedio: esto se define como una empresa que utiliza materiales o mezclas, ya sea como parte de un 
proceso, o para convertirlos en otros productos. Por ejemplo, el uso de los materiales necesarios para apoyar un proceso 
industrial. 
ERCO está en intenso diálogo con todos sus proveedores y tiene un proceso pro-activo y continuo de revisión de cumpli-
miento, en el que todos los materiales y componentes que ERCO contrata,  cumpla con los requisitos de la directiva REACH. 
En el momento actual, ERCO no tiene ninguna indicación o información que diga que cualquiera de los materiales estándar 
o componentes que están en uso no lo hacen bajo los requisitos o los valores umbral establecidos por las normas de REACH. 

WEEE 

La norma EG 20002/96 / EG (equipos electrónicos y eléctricos de edad) llamado RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos) regula la recolección gratuita , así como el reciclaje respetuoso con el medio ambiente y la eliminación de 
equipos eléctricos viejos y usados por los fabricantes y las empresas importadoras . El objetivo de esta directiva es reducir al 
mínimo la cantidad de residuos resultantes de aparatos eléctricos y electrónicos y facilitar el reciclaje y la eliminación de los 
materiales. 
ERCO cumple con la norma WEEE etiquetando claramente sus productos a partir de marzo de 2006 y mediante la adopción 
de éstas normas en base a un costo neutro. Para garantizar la recogida y reciclaje de estos equipos electrónicos,  ERCO se ha 
registrado en Alemania con EAR (Elektro-Altgeräte-Register) y ha asociado a una empresa de eliminación y reciclaje llamada 
Interseroh a través de la ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie eV). Interseroh, que opera en toda Eu-
ropa. Es una empresa líder para la eliminación y el reciclaje de equipos electrónicos viejos. 
En todos los demás países de la UE existe una amplia variedad de organizaciones nacionales, individual, estatales o privadas 
y empresas que garanticen la recogida de equipos electrónicos viejos y usados 

RoHS 

RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas) es una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo restricción 2002/ 95 / EG  
que regula el uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos. A partir de su fecha de vigencia, 01 de 
julio 2006,  sólo se admiten ciertas sustancias con un valor crítico muy bajo  cada uno por producto en la producción de 
nuevos equipos y en su puesta en circulación . Por lo tanto el plomo (Pb), mercurio (Hg), el cromo hexavalente (CHVI), poli-
bromobifenilos (PBB) y éter difenil polibromados (PBDE) son permitidos, con un valor de máx. 0.1 por ciento por peso del 
material básico homogéneo y cadmio (Cd) con max. 0,01 por ciento por peso por material base homogéneo. Las excepciones 
para ciertas aplicaciones se enumeran en el anexo de la Directiva. 
ERCO recoge regularmente declaraciones de nuestros proveedores de componentes, que garantizan que los requisitos de la 
directiva RoHS se consideran y respetan . En el momento actual y en la medida de nuestros conocimientos, los productos  de 
serie de ERCO no contienen cantidades en exceso de las sustancias que están prohibidas por las normas RoHS. En otras pala-
bras, las sustancias que no son compatibles con RoHS no se utilizan en el proceso de producción. 
Si es necesario, ERCO se complace en ofrecer a los clientes una declaración del fabricante. Esta declaración confirma que los 
productos entregados de ERCO cumplan con los requisitos RoHS sobre la base de la afirmación de sus proveedores. 

REACH, WEEE, RoHS 
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. 
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Arquitectura 
N.º plànol Plànol Escala 
A00 Portada s/e 
A01 Estat actual – Emplaçament 1/1000 
A02 Estat actual – Entorn 1/1000 
A03 Estat actual – Recull de plantes 1/250 
A04 Estat actual – Planta baixa 1/100 
A05 Estat actual – Planta primera 1/100 
A06 Estat actual – Planta segona 1/100 
A07 Estat actual – Planta coberta 1/100 
A08 Estat actual – Alçat Est i Sud 1/100 
A09 Estat actual – Alçat Oest i Nord 1/100 
A10 Estat actual – Secció longitudinal 1/100 
A11 Proposta – Recull de plantes 1/100 
A12 Proposta – Planta Baixa – plànol tècnic 1/100 
A13 Proposta – Planta primera – plànol tècnic 1/100 
A14 Proposta – Planta segona – plànol tècnic 1/100 
A15 Proposta – Planta coberta – plànol tècnic 1/100 
A16 Proposta – Alçat Est i Sud 1/100 
A17 Proposta – Alçat Oest i Nord 1/100 
A18 Proposta – Secció longitudinal B-B’ 1/100 
A19 Proposta – Secció longitudinal C-C’ 1/100 
A20 Proposta – Secció transversal A-A’ 1/100 
A21 Proposta – Fusteries – portes interiores i exteriores 1/80 
A22 Proposta – Fusteries – Finestres exteriores 1/80 
A23 Proposta – Fusteries – Mampares 1/80 
A24 Proposta – Enderroc i obra nova – Plantes 1/250 
A25 Proposta – Enderroc i obra nova – Alçats 1/250 
A26 Proposta – Evacuació i resistència al foc – PB 1/100 
A27 Proposta – Evacuació i resistència al foc – P1 1/100 
A28 Proposta – Evacuació i resistència al foc – p2 1/100 
A29 Proposta – Zonificació segons usos – Plantes 1/250 
A30 Proposta – Planta Baixa – Sanejament 1/100 
A31 Proposta – Planta primera – Sanejament 1/100 
A32 Proposta – Planta segona – Sanejament 1/100 
A33 Proposta – Planta Baixa – Fals sostre 1/100 
A34 Proposta – Planta primera – Fals sostre 1/100 
A35 Proposta – Planta segona – Fals sostre 1/100 
 
 
Instalaciones 
N.º plànol Plànol Escala 
I01 Proposta – Sanejament - planta baixa 1/100 
I02 Proposta – Sanejament – planta primera 1/100 
I03 Proposta – Sanejament – planta segona 1/100 
I04 Proposta – Fontaneria – planta Baixa 1/100 
I05 Proposta – Fontaneria – planta primera 1/100 
I06 Proposta – Fontaneria – planta sgona 1/100 
I07 Proposta – Fontaneria – esquema 1 1/100 
I08 Proposta – Fontaneria – esquema 2 1/100 
I09 Proposta – Electricitat – planta Baixa 1/100 
I10 Proposta – Electricitat – planta primera 1/100 
I11 Proposta – Electricitat – planta segona 1/100 
I12 Proposta – Veu i dades – planta baixa 1/100 
I13 Proposta – Veu i dades – planta primera 1/100 
I14 Proposta – Veu i dades – planta segona 1/100 
I15 Proposta – Veu i dades – alarma minusvàlids 1/100 
I16 Proposta – Safates – planta Baixa 1/100 
I17 Proposta – Safates – planta primera 1/100 
I18 Proposta – Safates – planta segona 1/100 
I19 Proposta – Climatització – planta Baixa 1/100 
I20 Proposta – Climatització – planta primera 1/100 
I21 Proposta – Climatització – planta segona 1/100 
I22 Proposta – Climatització – esquema planta Baixa s/e 
I23 Proposta – Climatització – esquema planta primera s/e 
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I24 Proposta – Climatització – esquema bar restaurant s/e 
I25 Proposta – Climatització – esquema aerotèrmia 1 s/e 
I26 Proposta – Climatització – esquema aerotèrmia 2 s/e 
I27 Proposta – Climatització – esquema equips s/e 
I28 Proposta – Ventilació – planta Baixa 1/100 
I29 Proposta – Ventilació – planta primera 1/100 
I30 Proposta – Ventilació – planta segona 1/100 
I31 Proposta – Ventilació – esquema control s/e 
I32 Proposta – Electricitat – esquema elèctric 1 s/e 
I33 Proposta – Electricitat – esquema elèctric 2 s/e 
I34 Proposta – Electricitat – esquema elèctric 3 s/e 
I35 Proposta – Electricitat – esquema elèctric 4 s/e 
I36 Proposta – Electricitat – esquema elèctric 5 s/e 
I37 Proposta – Seguretat – planta Baixa 1/100 
I38 Proposta – Seguretat – planta primera 1/100 
I39 Proposta – Parallamps – planta segona 1/100 
I40 Proposta – Parallamps – esquema s/e 
I41 Proposta – Incendis – planta baixa 1/100 
I42 Proposta – Incendis – planta primera 1/100 
I43 Proposta – Incendis – planta segona 1/100 
I44 Proposta – Escomeses – urbanització 1/1000 
I45 Proposta – Instal·lacions – simbología s/e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terrassa, 17 març de 2020 
 
 
 
Sara Rebolleda Mir      Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta municipal     Arquitecta tècnic municipal 
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. PORTADA s/e
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. EMPLAÇAMENT 1/2000
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. 1/1000

A02

ENTORN

ESTAT ACTUAL
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NORD TÍTOL DEL PLÀNOL ESCALA : DATA: No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Recull de plantes 1/250

A03ESTAT ACTUAL



NORD TÍTOL DEL PLÀNOL ESCALA : DATA: No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta baixa 1/100
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta primera 1/100
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta segona 1/100
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta coberta 1/100
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta baixa - plànolt tècnic 1/100
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta primera - plànolt tècnic 1/100
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta segona - plànolt tècnic 1/100
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL.
SECCIÓ LONGITUDINAL B-B'

1/100

A18PROPOSTA



SECCIÓ LONGITUDINAL C-C'

NORD TÍTOL DEL PLÀNOL ESCALA : DATA: No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL.
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. 1/100
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. FUSTERIES - PORTES INTERIORS I EXTERIORS 1/80
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. FUSTERIES - MAMPARES 1/80

A23PROPOSTA



NORD TÍTOL DEL PLÀNOL ESCALA : DATA: No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. 1/100
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. 1/100
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta baixa - sanejament 1/100
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta baixa - Fals sostre 1/100
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta primera - Fals sostre 1/100
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta segona - plànolt tècnic 1/100
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta baixa 1/100
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SA

RA

UE-3

1

UI-12

ARNU12GM1A4

PLANTA BAIXA

UE-1

1

UI-3

ARNU09GTRD4

PLANTA BAIXA

UE-1

1

UI-7

ARNU24GTPC4

PLANTA BAIXA

UE-1

1

UI-6

ARNU21GTQD4

PLANTA BAIXA

UE-3

1

UI-7

ARNU24GTPC4

PLANTA BAIXA

UE-3

1

UI-7

ARNU24GTPC4

PLANTA BAIXA

UE-1

1

UI-8

ARNU28GTPC4

PLANTA BAIXA

SA

RA

UE-3

1

UI-11

ARNU48GB8A4

PLANTA_BAIXA

UE-5

1

UI-14

UT36R

PLANTA BAIXA

UE-3

1

ARUM180LTE5

OUTIN

HR6

Y1

Y1

Y1

OUTIN

HR6

Y1

Y1

UE-2

1

ARUM160LTE5

UE-1

1

ARUM140LTE5

5/8:7/8:1+1/8

3/8:5/8

3/8:5/8

3/8:5/8

3/8:5/8

3/8:5/8

3/8:5/8

1/4:1/2

3/8:3/4

UE-3

1

UI-7

ARNU24GTPC4

PLANTA BAIXA

UE-3

1

UI-7

ARNU24GTPC4

PLANTA BAIXA

1/2:7/8:1+1/8

3/8:5/8

3/8:5/8

3/8:5/8

3/8:5/8

3/8:5/8

3/8:5/8

3/8:5/8

3/8:5/8

1/4:1/2

UE-1

1

UI-7

ARNU24GTPC4

PLANTA BAIXA

UE-1

1

UI-6

ARNU21GTQD4

PLANTA BAIXA

1/2:7/8:1+1/8

3/8:5/8

UE-5

1

UU36WR

3/8:5/8

U
E

-
4

1

U
I
-
1

3

P
M

2
4

S
P

P
L

A
N

T
A

 
B

A
I
X

A

UE-4

1

MU4M25

1/4:1/2

SA

RA

UE-1

1

UI-11

ARNU42GB8A4

PLANTA BAIXA

SA

RA

UE-3

1

UI-11

ARNU42GB8A4

PLANTA BAIXA

SA

RA

UE-3

1

UI-10

ARNU28GBRA4

PLANTA BAIXA

OUTIN

HR4

3/8:3/4

3/8:5/8

1/2:7/8:1+1/8

3/8:3/4

SITUACIÓ D'EQUIPS A

REPLANTEJAR EN OBRA

RECUPERADOR BAR

RECUPERADOR CONFERENCIES

RECUPERADOR FORMACIÓ

RACKASSOCIACIÓ 

PLANTA 1º PLANTA BAIXA
BAR-RESTAURANT

UE-6

1

HU161H.U32

AEROTERMIA

UE-6

1

UI-1

HN1610H.NK2

PLANTA-BAIXA

CTM+SP 800X150

BATERIA FRIGORÍFICA 

BATERIA FRIGORÍFICA 

BATERIA FRIGORÍFICA 

CORTINA_D'AIRE

NOMÉS_CALOR

RECUPERADOR E-AVDU-REVAC1800

RECUPERADOR E-AVDU-REVAC2300

RECUPERADOR E-AVDU-REVAC2300

15,9KW

3/8:5/8

NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :
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No. DE PLÀNOL
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Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta baixa 1/100
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UE-2

1

UI-3

ARNU09GTRD4

PLANTA PRIMERA

UE-2

1

UI-3

ARNU09GTRD4

PLANTA PRIMERA

UE-2

1

UI-5

ARNU15GTQD4

PLANTA PRIMERA

UE-2

1

UI-2

ARNU07GTRD4

PLANTA PRIMERA

UE-2

1

UI-3

ARNU09GTRD4

PLANTA PRIMERA

UE-2

1

UI-3

ARNU09GTRD4

PLANTA PRIMERA

UE-2

1

UI-3

ARNU09GTRD4

PLANTA PRIMERA

UE-2

1

UI-4

ARNU12GTRD4

PLANTA PRIMERA

UE-2

1

UI-4

ARNU12GTRD4

PLANTA PRIMERA

UE-2

1

UI-1

ARNU05GTRD4

PLANTA PRIMERA

UE-2

1

UI-4

ARNU12GTRD4

PLANTA PRIMERA

HR8

Y1

Y1

Y1

Y1

Y1

1/2:7/8:1+1/8

1/4:1/2

1/4:1/2

3/8:5/8

1/4:1/2

3/8:5/8

3/8:5/8

3/8:5/8

1/4:1/2

1/4:1/2

1/4:1/2

1/4:1/2

1/4:1/2

UE-2

1

UI-1

ARNU05GTRD4

PLANTA PRIMERA

Y1

Y1

3/8:5/8

1/4:1/2

1/4:1/2

1/4:1/2

1/4:1/2

1/4:1/2

3/8:5/8

1/4:1/2

3/8:5/8

Y8

UE-2

1

UI-10

ARNU28GBRA4

PLANTA PRIMERA

RECUPERADOR E-AVDU-REVAC1800

?

UE-2

1

UI-1

ARNU05GTRD4

PLANTA PRIMERA

NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :
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No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta primera 1/100
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Ø12,5

Ø12,5

UE-2

1

UI-9

ARNU18GBRA4

PLANTA SEGONA

HR4

3/8:1/2:5/8

3/8:5/8

3/8:5/8

UE-2

1

UI-10

ARNU28GBRA4

PLANTA SEGONA

NOTA: LA SITUACIÓ DELS EQUIPS ÉS APROXIMADA

S'HAURÀ DE REPLANTEJAR EN OBRA

Ø
2
5

Ø
2
5

R
E

V
A

C
-
9
0
0

Ø
3
1
,
5

Ø
3
1
,
5

R
E

V
A

C
-
2
3
0
0

RECUPERADOR E-AVDU-REVAC900

RECUPERADOR E-AVDU-REVAC1800

NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :
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No. DE PLÀNOL
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AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta segona 1/100
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OUTIN

5/8:7/8:1+1/8

14,7 / 14,7 m

PRHR023

3/8:3/4

16,5 / 31,2 m

[i1] UI-11

ARNU42GB8A4

(11,44/ 10,93 kW)

PLANTA BAIXA

3/8:5/8

15,9 / 30,6 m

[i2] UI-10

ARNU28GBRA4

(7,63/ 7,28 kW)

PLANTA BAIXA

OUTIN

1/2:7/8:1+1/8

0,7 / 15,4 m

PRHR043

3/8:5/8

4,5 / 19,9 m

ARBLN01621

3/8:5/8

9,4 / 29,3 m

[i3] UI-7

ARNU24GTPC4

(6,60/ 6,31 kW)

PLANTA BAIXA

3/8:5/8

4,4 / 24,3 m

[i4] UI-7

ARNU24GTPC4

(6,63/ 6,31 kW)

PLANTA BAIXA

3/8:5/8

7,3 / 22,7 m

ARBLN01621

3/8:5/8

8,0 / 30,7 m

[i5] UI-7

ARNU24GTPC4

(6,59/ 6,31 kW)

PLANTA BAIXA

3/8:5/8

2,9 / 25,6 m

[i6] UI-7

ARNU24GTPC4

(6,62/ 6,31 kW)

PLANTA BAIXA

1/4:1/2

22,7 / 38,1 m

[i7] UI-12

ARNU12GM1A4

(3,32/ 3,20 kW)

PLANTA BAIXA

3/8:3/4

27,9 / 43,3 m

[i8] UI-11

ARNU42GB8A4

(11,27/ 10,93 kW)

PLANTA BAIXA

Facility ID : UE-3-1

Model : ARUM180LTE5

ODU Capacity(kW) : 60,11/ 57,56

Additional refrigerant(kg) : 14,17

Install Location : PLANTA BAIXA

3/8:5/8

61,4 / 61,4 m

[i1] UI-14

UT36R

(8,52/ 10,20 kW)

PLANTA BAIXA

Facility ID : UE-5-1

Model : UU36WR

ODU Capacity(kW) : 8,52/ 10,20

Additional refrigerant(kg) : 2,16

Install Location : PLANTA BAIXA

NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Esquema planta baixa s/e
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1/2:7/8:1+1/8

37,1 / 37,1 m

ARBLB07121

OUTIN

3/8:1/2:5/8

5,8 / 42,9 m

PRHR023

3/8:5/8

5,0 / 47,9 m

[i1] UI-9

ARNU18GBRA4

(5,16/ 5,34 kW)

PLANTA SEGONA

3/8:5/8

11,2 / 54,1 m

[i2] UI-10

ARNU28GBRA4

(7,51/ 7,82 kW)

PLANTA SEGONA

OUTIN

1/2:7/8:1+1/8

1,0 / 38,1 m

PRHR083

1/4:1/2

11,7 / 49,8 m

[i3] UI-5

ARNU15GTQD4

(4,14/ 4,29 kW)

PLANTA PRIMERA

3/8:5/8

20,1 / 58,2 m

[i4] UI-10

ARNU28GBRA4

(7,47/ 7,82 kW)

PLANTA PRIMERA

3/8:5/8

19,0 / 57,1 m

ARBLN01621

1/4:1/2

2,6 / 59,7 m

ARBLN01621

1/4:1/2

11,2 / 70,9 m

[i5] UI-4

ARNU12GTRD4

(3,23/ 3,43 kW)

PLANTA PRIMERA

1/4:1/2

3,5 / 63,2 m

[i6] UI-1

ARNU05GTRD4

(1,45/ 1,53 kW)

PLANTA PRIMERA

1/4:1/2

3,0 / 60,1 m

[i7] UI-1

ARNU05GTRD4

(1,45/ 1,53 kW)

PLANTA PRIMERA

1/4:1/2

11,1 / 49,2 m

[i8] UI-3

ARNU09GTRD4

(2,58/ 2,67 kW)

PLANTA PRIMERA

1/4:1/2

6,2 / 44,3 m

[i9] UI-3

ARNU09GTRD4

(2,59/ 2,67 kW)

PLANTA PRIMERA

3/8:5/8

1,5 / 39,6 m

ARBLN01621

1/4:1/2

8,0 / 47,6 m

[i10] UI-3

ARNU09GTRD4

(2,58/ 2,67 kW)

PLANTA PRIMERA

3/8:5/8

6,3 / 45,9 m

ARBLN01621

3/8:5/8

0,6 / 46,5 m

ARBLN01621

3/8:5/8

3,6 / 50,1 m

ARBLN01621

1/4:1/2

6,7 / 56,8 m

ARBLN01621

1/4:1/2

5,9 / 62,7 m

[i11] UI-4

ARNU12GTRD4

(3,26/ 3,43 kW)

PLANTA PRIMERA

1/4:1/2

3,4 / 53,5 m

[i12] UI-2

ARNU07GTRD4

(2,01/ 2,10 kW)

PLANTA PRIMERA

1/4:1/2

1,6 / 48,1 m

[i13] UI-4

ARNU12GTRD4

(3,31/ 3,43 kW)

PLANTA PRIMERA

1/4:1/2

3,1 / 49,0 m

[i14] UI-3

ARNU09GTRD4

(2,57/ 2,67 kW)

PLANTA PRIMERA

1/4:1/2

10,0 / 48,1 m

[i15] UI-3

ARNU09GTRD4

(2,58/ 2,67 kW)

PLANTA PRIMERA

Facility ID : UE-2-1

Model : ARUM160LTE5

ODU Capacity(kW) : 51,90/ 54,07

Additional refrigerant(kg) : 17,11

Install Location : PLANTA BAIXA

NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Esquema planta primera 1/100
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OUTIN

1/2:7/8:1+1/8

10,9 / 10,9 m

PRHR043

3/8:3/4

12,7 / 23,6 m

[i1] UI-11

ARNU42GB8A4

(11,59/ 11,00 kW)

PLANTA BAIXA

3/8:5/8

8,0 / 18,9 m

ARBLN01621

3/8:5/8

7,6 / 26,5 m

[i2] UI-7

ARNU24GTPC4

(6,67/ 6,35 kW)

PLANTA BAIXA

3/8:5/8

2,2 / 21,1 m

[i3] UI-7

ARNU24GTPC4

(6,70/ 6,35 kW)

PLANTA BAIXA

3/8:5/8

21,4 / 32,3 m

[i4] UI-8

ARNU28GTPC4

(7,66/ 7,33 kW)

PLANTA BAIXA

3/8:5/8

1,2 / 12,1 m

ARBLN01621

3/8:5/8

1,7 / 13,8 m

ARBLN01621

3/8:5/8

8,6 / 22,4 m

[i5] UI-6

ARNU21GTQD4

(5,84/ 5,55 kW)

PLANTA BAIXA

3/8:5/8

1,8 / 15,6 m

[i6] UI-6

ARNU21GTQD4

(5,88/ 5,55 kW)

PLANTA BAIXA

1/4:1/2

5,1 / 17,2 m

[i7] UI-3

ARNU09GTRD4

(2,65/ 2,50 kW)

PLANTA BAIXA

Facility ID : UE-1-1

Model : ARUM140LTE5

ODU Capacity(kW) : 47,00/ 44,64

Additional refrigerant(kg) : 8,73

Install Location : PLANTA BAIXA

NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Esquema bar restaurant s/e
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HN1610H.NK2

M

HU161H.U32

NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Esquema aerotèrmia 1 s/e
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ACS

AFS

CONTADOR

P

BAESOL B30

Doble llave para
mantenimiento

BAESOL B30
500L

AF

NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Esquema aerotèrmia 2 s/e
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∅HeatingCooling

POWER INPUT (kW)

kcal/hkcal/h kWBtu/h

HEATING CAPACITY

REMARK

PANELBODYPANELBODY

DRAIN (ID)

GASLIQUID
AIR FLOW(CMM)

TYPEkW

DIMENSION (WxHxD) (mm)WEIGHT (kg)

POWER

PIPING CONNECTIONS (mm)

FANCOOLING CAPACITY

QTYTYPEMODEL

Btu/h

MARK

▣ MULTI V INDOOR UNIT

UI-1 ARNU05GTRD4 4 Way Cassette 2 5500 1,60 1400 6100 1,80 1500 Turbo Fan 7,5/7,0/6,6 0,01 0,01 6,35 12,7 25 1/220-240/50,1/220/60 12,6 - 570x214x570 700x22x700 -

UI-2 ARNU07GTRD4 4 Way Cassette 1 7500 2,20 1900 8500 2,50 2200 Turbo Fan 7,5/7,0/6,6 0,01 0,01 6,35 12,7 25 1/220-240/50,1/220/60 12,6 - 570x214x570 700x22x700 -

UI-3 ARNU09GTRD4 4 Way Cassette 6 9600 2,80 2400 10900 3,20 2800 Turbo Fan 8,0/7,5/7,1 0,01 0,01 6,35 12,7 25 1/220-240/50,1/220/60 13,7 - 570x214x570 700x22x700 -

UI-4 ARNU12GTRD4 4 Way Cassette 3 12300 3,60 3100 13600 4,00 3400 Turbo Fan 8,7/8,0/7,0 0,02 0,02 6,35 12,7 25 1/220-240/50,1/220/60 13,7 - 570x214x570 700x22x700 -

UI-5 ARNU15GTQD4 4 Way Cassette 1 15400 4,50 3900 17100 5,00 4300 Turbo Fan 11,0/10,0/9,3 0,02 0,02 6,35 12,7 25 1/220-240/50,1/220/60 15 - 570x256x570 700x22x700 -

UI-6 ARNU21GTQD4 4 Way Cassette 2 20500 6,00 5100 23200 6,80 5800 Turbo Fan 17/15/13 0,03 0,03 9,52 15,88 25 1/220-240/50,1/220/60 15 - 570x256x570 700x22x700 -

UI-7 ARNU24GTPC4 4 Way Cassette 6 24200 7,10 6100 27300 8,00 6900 Turbo Fan 17/15/13 0,03 0,03 9,52 15,88 25 1/220-240/50,1/220/60 20,8 - 840x204x840 950x25x950 -

UI-8 ARNU28GTPC4 4 Way Cassette 1 28000 8,20 7100 31500 9,20 8000 Turbo Fan 19/16/14 0,04 0,04 9,52 15,88 25 1/220-240/50,1/220/60 20,8 - 840x204x840 950x25x950 -

UI-9 ARNU18GBRA4 High Static Duct 1 19100 5,60 4800 21500 6,30 5400 Sirocco Fan 31,7/27,4/23,2 0,15 0,15 9,52 15,88 25 1/220-240/50,1/220/60 53 - 1230x380x590 - -

UI-10 ARNU28GBRA4 High Static Duct 3 28000 8,20 7100 31500 9,20 8000 Sirocco Fan 32,6/31,3/30,4 0,22 0,22 9,52 15,88 25 1/220-240/50,1/220/60 53 - 1230x380x590 - -

UI-11 ARNU42GB8A4 High Static Duct 3 42000 12,30 10600 43800 13,80 11000 Sirocco Fan 55,6/50,6/45,0 0,53 0,53 9,52 19,05 25 1/220-240/50,1/220/60 87 - 1562x460x688 - -

UI-12 ARNU12GM1A4 Mid Static Duct 1 12300 3,60 3100 13600 4,00 3400 Sirocco Fan 11,0/9,0/7,0 0,19 0,19 6,35 12,7 25 1/220-240/50,1/220/60 25,5 - 900x270x700 - -

∅

HEATINGCOOLING

CONNECTIONS (mm)

kcal/h

CAPACITY

RATED (kW)

POWER INPUT

kWBtu/h

PIPING

GASLIQUIDkcal/h

CAPACITY

RATED (kW)

POWER INPUT

REMARK

(mm) (kg)AIR FLOW(CMM)

DISCHARGETYPETYPEkWBtu/h

DIMENSION(WxHxD)

WEIGHTPOWER

REFRIGERANT

FANCOMPRESSOR

QTYTYPEMODELMARK

▣ MULTI V OUTDOOR UNIT

UE-1 ARUM140LTE5 MULTI V 5 1 133800 39,20 33712 8,68 150500 44,10 37919 9,72 Hermetically Sealed Scroll Propeller fan TOP 320x1

R410A/

FVC68D(PVE)

(1240x1690x760)x1 12,7 22,2:28,58 3/380-415/50,3/380/60 237x1 -

UE-2 ARUM160LTE5 MULTI V 5 1 152900 44,80 38528 10,89 172000 50,40 43336 12,39 Hermetically Sealed Scroll Propeller fan TOP 320x1

R410A/

FVC68D(PVE)

(1240x1690x760)x1 12,7 22,2:28,58 3/380-415/50,3/380/60 237x1 -

UE-3 ARUM180LTE5 MULTI V 5 1 172000 50,40 43344 10,91 193500 56,70 48753 11,94 Hermetically Sealed Scroll Propeller fan TOP 320x1

R410A/

FVC68D(PVE)

(1240x1690x760)x1 15,88 22,2:28,58 3/380-415/50,3/380/60 300x1 -

             * Level Difference of Zero

             * Interconnecting Piping Length 7.5m

             * Outdoor temp. 7°C [44.6°F]DB/ 6°C [42.8°F]WB

Heating capacity * Indoor temp. 20°C [68°F]DB/ 15°C [59°F]WB

2. Capacities are net capacities

             * Level Difference of Zero

             * Interconnecting Piping Length 7.5m

             * Outdoor temp. 35°C [95°F]DB/ 24°C [75.2°F]WB

Cooling capacity * Indoor temp. 27°C [80.6°F]DB/ 19°C [66.2°F]WB

NOTE

1. Capacities are based on the following conditions : 

∅HeatingCooling

POWER INPUT (kW)

kcal/hkcal/h

▣ MULTI/SINGLE CAC INDOOR UNIT

kWBtu/h

HEATING CAPACITY

REMARK

PANELBODYPANELBODY

DRAIN (ID)

GASLIQUID
AIR FLOW(CMM)

TYPEkW

DIMENSION (WxHxD) (mm)WEIHGT (kg)

POWER

PIPING CONNECTIONS (mm)

FANCOOLING CAPACITY

QTYTYPEMODEL

Btu/h

MARK

UI-13 PM24SP Wall Mounted 1 22520 6,60 5675 25591 7,50 6449 Cross Flow Fan 15,2/12,7/10,2 0,04 0,04 6,35 12,7 21,5/16,0 1/220-240/50 12,8 - 998x345x210 - -

UI-14 UT36R Cassette 4Way 1 32415 9,50 8169 36851 10,80 9286 3D Turbo Fan 30/25/20 0,05 0,05 9,52 15,88 32/25 1/220-240/50,1/220/60 24,6 - 840x288x840 950x25x950 -

∅

HEATINGCOOLING

CONNECTIONS (mm)

kcal/h

CAPACITY

RATED (kW)

POWER INPUT

kWBtu/h

PIPING

GASLIQUIDkcal/h

▣ MULTI/SINGLE CAC OOUTDOOR UNIT

CAPACITY

RATED (kW)

POWER INPUT

REMARK

(mm) (kg)AIR FLOW(CMM)

DISCHARGETYPETYPEkWBtu/h

DIMENSION(WxHxD)

WEIGHTPOWER

REFRIGERANT

FANCOMPRESSOR

QTYTYPEMODELMARK

UE-4 MU4M25 MULTI F 1 24000 7,03 6045 1,63 28800 8,44 7257 1,91 Twin-Rotary Propeller - 60x1 R410A 950x834x330 6,35 9,52 1/220-240/50 64 -

UE-5 UU36WR Standard Inverter 1 32415 9,50 8169 2,47 36851 10,80 9286 2,80 LG Inverter Scroll Propeller - 55x2

R32/

FW68D

950x1380x330 9,52 15,88 1/220-240/50 87,5 -

REMARK

CABLE

(NO. x ㎟)

WATER FLOW

(LPM)

HEATING QTYTYPECOOLING

HEAT EXCHANGER

CURRENT(A)

WEIGHT

(kg)

POWER

Phase/Lines/V

OUTLETINLET

PIPING CONNECTIONS(mm)

(mm)

DIMENSION(WxHxD)

REFRIGERANT

AIR FLOW(CMM)
TYPE

FAN

TYPE

COMPRESSOR

HEATING
COOLING

Btu/h kW kcal/h

HEATING CAPACITY

Btu/h kW kcal/h

▣ THERMA V OUTDOOR UNIT_MONOBLOC

MARK

COOLING CAPACITY

POWER INPUT(kW)

QTYTYPEMODEL

UE-6 HM121M U33 THERMAV_MONOBLOC_R32 1 30711,00 12,00 7739 30711,00 12,00 7739 4,44 2,61 Hermetic Sealed Scroll Propeller 60×2 R32 1239×1380×330 Male PT 25(1) Male PT 25(1) 1/220-240/50 124,8 11,6 11,6 Brazed Plate HEX 1 46 3×4,0 -

▣ CONTROL SOLUTION & ACCESSORIES

communication wire(LAN)
REMARKcommunication wire(485)QTY

DIMENSION

POWERMODEL
PRODUCT

2x2 Grille for TP, TM Chassis PT-MCHW0 1 - - - - -

Grille (4 Way Casette - TN, TM, TP Chassis) PT-UMC1 7 - - - - -

Grille (4 Way Casette - TR, TQ) PT-UQC 15 - - - - -

- Wired Remote Controller : AWG 22x3C (Less than 50m)

NOTE

1. Cable Controller

NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Esquema equips s/e

I33
PROPOSTA - CLIMATITZACIÓ
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NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta baixa 1/100

I34
PROPOSTA - VENTILACIÓ
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NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta primera 1/100
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NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta segona 1/100
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NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Esquema control s/e

I37
PROPOSTA - VENTILACIÓ



NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Esquema electric 1 s/e

I38
PROPOSTA - ELECTRICITAT



NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Esquema electric 2 s/e

I39
PROPOSTA - ELECTRICITAT



NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Esquema electric 3 s/e

I40
PROPOSTA - ELECTRICITAT



NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Esquema electric 4 s/e

I41
PROPOSTA - ELECTRICITAT



NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Esquema electric 5 s/e

I42
PROPOSTA - ELECTRICITAT



NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta baixa 1/100

I43
PROPOSTA - SEGURETAT



NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta primera 1/100

I44PROPOSTA - SEGURETAT



PARALLAMPS PER A NIVELL DE

PROTECCIÓ 1 AMB RADI DE

COBERTURA DE 84M.

NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta segona 1/100

I45PROPOSTA - PARALLAMPS
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NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Esquema s/e

I46
PROPOSTA - PARALLAMPS



NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta baja 1/100

I47PROPOSTA - INCENDIS



NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta baja 1/100

I48
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NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Planta segona 1/100
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NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Urbanització 1/1000

I50
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NORD TÍTOL DEL PLÀNOL

ESCALA :

DATA:

No. DE PLÀNOL

Num. Projecte

març 2020

AUTORS DEL PROJECTE

Mercè Peralvo i Ferrer ARQ. TÈCNIC MPAL. -Sara Rebolleda Mir ARQ. MPAL. Simbologia s/e

I51PROPOSTA - INSTAL·LACIONS





 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
III. PRESSUPOST I AMIDAMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

CONDICIONS QUE AFECTEN A LA VALORACIÓ DELS PREUS QUE CONFORMEN EL PRESSUPOST. 

PRESSUPOST TOTAL PROJECTE               

1.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 1.378.151,26 € 

13,00 %  DESPESES GENERALS 179.159,66 € 

  6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL 82.689,07 € 

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE (IVA exclòs) 1.640.000,00 € 

El pressupost total per a contracte i per a coneixement de l’administració de les obres descrites en el projecte ascendeixen a la quantitat 
de: 

21,00 % IVA 344.400,00 € 

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE (IVA inclòs) 1.984.400,00 € 

Terrassa, 17 març de 2020 

Sara Rebolleda Mir  Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta municipal Arquitecta tècnic municipal 





Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

FASE 1 
És necessari per a la presentació d’ofertes, explicar el mètode d’execució empleat, planificació de l’execució 
per el bon funcionament del servei existent.  
En evitació al detriment de la seguretat i salut de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en 
l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de seguretat i salut. 
En evitació al detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en 
l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de qualitat. 
Les despeses del Control de Qualitat fins al 1,5% del Pressupost d’Execució Material de l’obra realment 
executada, el cartell de les obres segons disseny municipal aniran a càrrec del Contractista. 

• Import previst d’execució material de Control de Qualitat: 10.329,99 €

Les despeses necessàries per el compliment de la Normativa sobre Seguretat i Salut en el Treball que 
estiguin, o no contemplades en l’Estudi de Seguretat i Salut de qualitat fins al 3% del Pressupost d’Execució 
Material de l’obra realment executada, aniran a càrrec del Contractista. 

• Import previst d’execució material de Seguretat i Salut: 20.659,97 €

PRESSUPOST TOTAL PROJECTE               

1.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 688.665,90 € 

13,00 %  DESPESES GENERALS 89.526,57 € 

  6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL 41.319,95 € 

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE (IVA exclòs) 819.512,42 € 

El pressupost total per a contracte i per a coneixement de l’administració de les obres descrites en el projecte ascendeixen a la quantitat 
de: 

21,00 % IVA 172.097,61 € 

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE (IVA inclòs) 991.610,03 € 

Terrassa, 17 març de 2020 

Sara Rebolleda Mir  Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta municipal Arquitecta tècnic municipal 





RESUM DE PRESSUPOST
                                                                
CAPITOL RESUM EUROS %

1 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS................................................................................................................. 102.879,79 14,94

2 FONAMENTS ............................................................................................................................................... 22.183,46 3,22

3 ESTRUCTURA ............................................................................................................................................. 34.393,01 4,99

4 COBERTES.................................................................................................................................................. 95.086,04 13,81

5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES.......................................................................................................................... 22.223,83 3,23

6 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMNETS I FORMACIÓ DE JUNTS ..................................................................... 8.309,22 1,21

7 REVESTIMENTS........................................................................................................................................... 40.695,91 5,91

8 PAVIMENTS ................................................................................................................................................. 47.733,22 6,93

9 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES ................................................................................................. 34.093,77 4,95

10 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ ................................................................................................................. 6.063,78 0,88

11 INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ ........................................................................................................................... 39.693,70 5,76

12 EQUIPAMENTS ............................................................................................................................................ 3.087,56 0,45

13 AJUDES INSTAL·LACIONS............................................................................................................................. 10.317,59 1,50

14 INSTAL·LACIONS PLANTA BAIXA ................................................................................................................... 221.905,02 32,22

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 688.665,90
13,00 % Despeses Generals....................... 89.526,57

6,00 % Benefici industrial .......................... 41.319,95

SUMA DE G.G. y B.I. 130.846,52

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 172.097,61

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 991.610,03

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 991.610,03

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de NOU-CENTS NORANTA-UN MIL SIS-CENTS DEU  EUROS amb TRES CÈNTIMS

, a .

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

17 de marzo de 2020 Pàgina 1



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS                                     

01.01 m3  Deposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002). Partida a justificar

200,00 11,60 2.320,00

01.02 m3  Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió residus

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. Partida a justificar.

200,00 37,69 7.538,00

01.03 m3  Càrrega mec.+transp.terres,reutilitz.obra,camió 7t,rec.<=2km    

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb
un recorregut de fins a 2 km

1 22,18 22,18
1 85,68 85,68

107,86 2,37 255,63

01.04 m3  Estesa+comp.rases,sorra ,0-3,5mm,g<25cm                         

Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a
25 cm

planta baixa
bar restaurant 2 11,50 0,60 0,60 8,28
nucli escala 1 5,60 0,60 0,60 2,02

1 2,20 0,60 0,60 0,79
banys bar 4 6,50 0,60 0,60 9,36
sanejament

1 21,00 1,20 0,60 15,12
1 70,00 1,20 0,60 50,40
1 28,00 1,20 0,60 20,16

instal·lacions
electric 1 160,00 1,00 0,60 96,00

1 120,00 1,00 0,60 72,00
1 52,00 1,00 0,60 31,20
1 110,00 1,00 0,60 66,00

aigua 1 118,00 1,00 0,60 70,80
1 75,00 1,00 0,60 45,00

telecos 1 150,00 1,00 0,60 90,00
clavegueram general 2 125,00 1,00 0,60 150,00

727,13 38,75 28.176,29

01.05 m3  Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<25cm,90% PM               

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una com-
pactació del 90% del PM

planta baixa
vestidors 1 48,40 0,60 29,04
bar 1 59,80 0,60 35,88
restaurant 1 59,40 0,60 35,64

100,56 3,68 370,06

01.06 m3  Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarreg

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la
vora

sanejament
1 21,00 1,20 0,60 15,12
1 70,00 1,20 0,60 50,40
1 28,00 1,20 0,60 20,16

instal·lacions
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electric 1 160,00 1,00 0,60 96,00
1 120,00 1,00 0,60 72,00
1 52,00 1,00 0,60 31,20
1 110,00 1,00 0,60 66,00

aigua 1 118,00 1,00 0,60 70,80
1 75,00 1,00 0,60 45,00

telecos 1 150,00 1,00 0,60 90,00
clavegueram general 2 125,00 1,00 0,60 150,00

706,68 10,56 7.462,54

01.07 m2  Neteja+esbrossada terreny,minicarreg.,+càrr.mec.s/camió/cont.   

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor

pati exterior 1 132,50 132,50

132,50 2,61 345,83

01.08 m3  Excavació p/rebaix,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+

Excavació per a rebaix en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb es-
carificadora i càrrega indirecta sobre camió

planta baixa
vestidors 1 48,40 0,60 29,04
bar 1 59,80 0,60 35,88
restaurant 1 59,40 0,60 35,64

100,56 5,29 531,96

01.09 u   Desmuntatge fulla porta tallafocs (1batent),a/mitj.manuals,càrr.

Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

planta baixa 4 4,00
planta primera 4 4,00
planta segona 1 1,00

9,00 6,98 62,82

01.10 u   Desmunt.fulla porta fusta <2m2,m.man.,aplec p/aprofit.          

Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació
de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i car-
rega de runa sobre camió o contenidor

planta baixa 12 12,00
planta primera 15 15,00

27,00 22,78 615,06

01.11 m   Arrencada revest.esglaó,m.man.,càrrega manual                   

Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

planta primera 2 1,00 2,00

2,00 6,06 12,12

01.12 m   Enderroc esglaó obra,compres.,càrrega manual                    

Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

planta baixa 5 2,00 10,00

10,00 4,89 48,90

01.13 m2  Enderroc solera form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega manual

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càr-
rega manual de runa sobre camió o contenidor

planta baixa
vestidors 1 48,40 48,40
bar 1 59,40 59,40
restaurant 1 59,80 59,80
reunions 1 16,10 16,10
mag cuina 1 9,10 9,10
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cuina 1 38,40 38,40
pati 1 132,50 132,50
infromació 1 32,40 32,40
vestib ascensor 1 23,90 23,90
wc adaptats 1 10,10 10,10
instal·lacions 1 5,40 5,40
escala 1 12,80 12,80
sala reunions 1 22,20 22,20
conferècnies 1 74,50 74,50
meeting 1 88,20 88,20
serveis 1 4,30 4,30
planta primera
office 1 25,60 25,60
arxiu 1 4,20 4,20
passadís 1 20,90 20,90
serveis bancaris 1 7,20 7,20
gestoria 1 7,50 7,50

702,90 10,64 7.478,86

01.14 m2  Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual                  

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o con-
tenidor

planta baixa
vestidors 1 48,40 48,40
bar 1 59,40 59,40
restaurant 1 59,80 59,80
reunions 1 16,10 16,10
mag cuina 1 9,10 9,10
cuina 1 38,40 38,40
pati 1 132,50 132,50
infromació 1 32,40 32,40
vestib ascensor 1 23,90 23,90
wc adaptats 1 10,10 10,10
instal·lacions 1 5,40 5,40
escala 1 12,80 12,80
sala reunions 1 22,20 22,20
conferècnies 1 74,50 74,50
meeting 1 88,20 88,20
serveis 1 4,30 4,30
planta primera
office 1 25,60 25,60
arxiu 1 4,20 4,20
passadís 1 20,90 20,90
serveis bancaris 1 7,20 7,20
gestoria 1 7,50 7,50
direcció prom ec 1 19,40 19,40
s. forrmació 1 22,00 22,00
sala reunions 1 19,20 19,20
sala dinamització 1 22,00 22,00
o. tècnica 1 18,40 18,40
s. reunions 1 19,50 19,50
ec. circular 1 13,90 13,90
con. empresarial 1 11,60 11,60
vestíbul 2 1 26,70 26,70
vestíbul 1 1 12,70 12,70
wc's 1 10,10 10,10
instal·lacions 1 5,30 5,30

903,70 6,06 5.476,42

01.15 m2  Enderroc cel ras+entram.sup.,m.manuals,càrr.man.                

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o con-
tenidor
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planta baixa
bar 1 59,40 59,40
restaurant 1 59,80 59,80
reunions 1 16,10 16,10
mag cuina 1 9,10 9,10
cuina 1 38,40 38,40
pati 1 132,50 132,50
infromació 1 32,40 32,40
vestib ascensor 1 23,90 23,90
wc adaptats 1 10,10 10,10
instal·lacions 1 5,40 5,40
escala 1 12,80 12,80
sala reunions 1 22,20 22,20
conferècnies 1 74,50 74,50
meeting 1 88,20 88,20
serveis 1 4,30 4,30
planta primera
office 1 25,60 25,60
arxiu 1 4,20 4,20
passadís 1 20,90 20,90
serveis bancaris 1 7,20 7,20
gestoria 1 7,50 7,50
direcció prom ec 1 19,40 19,40
s. forrmació 1 22,00 22,00
sala reunions 1 19,20 19,20
sala dinamització 1 22,00 22,00
o. tècnica 1 18,40 18,40
s. reunions 1 19,50 19,50
ec. circular 1 13,90 13,90
con. empresarial 1 11,60 11,60
vestíbul 2 1 26,70 26,70
vestíbul 1 1 12,70 12,70
wc's 1 10,10 10,10
instal·lacions 1 5,30 5,30

855,30 5,06 4.327,82

01.16 m2  Enderroc cob.inclin.,plaq.conf.,m.man.,càrrega manual           

Enderroc complet de coberta inclinada, de plaques conformades, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

planta baixa
pati 1 132,50 132,50
restaurant 1 59,80 59,80
bar 1 59,40 59,40

251,70 12,13 3.053,12

01.17 m2  Enderroc cob.inclin.,teules,m.man.,net+apl.p/reutilitz.,càrrega 

Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material
per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

planta baixa
formació i meeting 1 88,20 88,20
planta primera
office 1 25,60 25,60
arxiu 1 4,20 4,20
passadís 1 20,90 20,90
gestoria 1 7,50 7,50
s. bancaris 1 7,20 7,20

153,60 12,13 1.863,17

01.18 m3  Enderroc mur,maçon.,m.man.,càrrega manual                       

Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conte-
nidor
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planta baixa
reunions 1 3,30 3,40 11,22
conferències 1 1,20 2,20 2,64

13,86 161,67 2.240,75

01.19 m3  Enderroc rampa                                                  

Enderroc de rampa de formigó armat.

planta baixa 1 5,00 0,50 2,50

2,50 279,70 699,25

01.20 m2  Enderroc volta escala,ceràm.,mà+compress.càrrega manual         

Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

planta baixa 1 9,00 9,00
planta primera 1 9,00 9,00

18,00 10,64 191,52

01.21 m2  Enderroc sostre,bigueta.,m.man.,càrrega manual                  

Enderroc de sostre de bigueta prefabricada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

forat escala
sostre planta baixa 1 12,40 12,40
sostre planta primera 1 12,40 12,40

24,80 33,16 822,37

01.22 m2  Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càr

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador ma-
nual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

planta baixa
wc2 1 3,02 3,40 10,27

1 3,08 3,40 10,47
3 1,30 3,40 13,26
1 2,20 3,40 7,48
1 1,90 3,40 6,46
1 1,30 3,40 4,42
1 1,32 3,40 4,49
2 1,40 2,50 7,00

escala 1 1,07 3,40 3,64
1 1,90 3,40 6,46

sala 7 1 7,00 2,40 16,80
1 6,41 2,40 15,38

magatzem 1 9,18 4,10 37,64
1 2,68 4,10 10,99
1 6,00 4,10 24,60
1 1,03 4,10 4,22
1 1,54 4,10 6,31

accés sala reunions 1 1,20 2,50 3,00
planta primera

1 4,85 3,20 15,52
1 4,11 3,20 13,15
1 2,50 3,20 8,00

zona annexe 2 2,20 2,50 11,00
1 9,78 2,50 24,45
4 2,81 2,50 28,10
1 3,91 2,50 9,78
1 3,13 2,50 7,83

planta 2 2 2,10 4,00 16,80

327,52 13,31 4.359,29
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01.23 m2  Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual                

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

façana oest 1 150,00 150,00
1 64,87 64,87

façana sud 1 60,00 60,00
1 32,00 32,00
1 16,32 16,32

façana est 1 178,57 178,57
façana nord 1 229,00 229,00

730,76 12,13 8.864,12

01.24 m2  Arrencada enrajolat,param.vert.,m.man.,càrrega manual           

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

planta baixa
banys 1 1,20 3,00 3,60

1 4,13 3,00 12,39
1 6,10 3,00 18,30

cuina 2 9,78 3,00 58,68
2 4,00 3,00 24,00

116,97 9,30 1.087,82

01.25 m2  Repicat superf. fins 4cm element,pedra nat.,m.man.,càrrega manua

Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

façana sus 1 119,00 119,00

119,00 40,42 4.809,98

01.26 u   Desmuntatge ascensor                                            

Desmuntatge d'ascensor existent, retirada de cabina, portes de replà i estructura existent tant dintells
com bigues i anclatges.

ascensor 1 1,00

1,00 1.700,00 1.700,00

01.27 pa  Arrenc.inst.tub+acces.+aixet. per a unit.100m2 sup.inst.,m      

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua clima i gas ,amb tubs, accessoris i aixetes per a cada
unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual so-
bre camió o contenidor.Inclou manòmetre del dispòsit de gas propà i dipòsit. Es retiraran les unitats
de clima d'expansió directe prèvia recuperació del gas de forma controlada. Partida a justificar

8,00 228,52 1.828,16

01.28 pa  Arrenc.inst.elect,tub+acces.per a unit.100m2 sup.inst.,m        

Arrencada d'instal·lació de distribució elèctrica amb tubs i accessoris  per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o conteni-
dor. Es retiraran tots els tubs de les instal·lacions existents.Partida a justificar

8,00 228,52 1.828,16

01.29 pa  Arrenc.inst.telec i varis,tub+acces.per a unit.100m2 sup.inst.,m

Arrencada d'instal·lació de telecomunicacions i altres amb tubs i accessoris  per a cada unitat de 100
m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor. Inclou retirada de tubs de Bie's i Bie's completes.  Partida a justificar

8,00 228,52 1.828,16

01.30 m2  Arrencada de plaques de fibrociment                             

Arrencada de plaques fibrociment conformades de coberta i subestructura de fusta de recolzament de
la coberta . Amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

meeting 1 95,00 95,00

95,00 8,50 807,50
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01.31 kg  Deposició controlada residu fibrociment                         

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida cor-
responent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corres-
ponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per compli-
mentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

1 16,20 104,50 1.692,90

1.692,90 0,14 237,01

01.32 m3  Transp.res.especials,instal.gestió residus,contenidor 200l      

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l
de capacitat

1 10,00 10,00

10,00 163,71 1.637,10

TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS................................................................................... 102.879,79
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CAPITOL 02 FONAMENTS                                                       

02.01 m2  Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, camió           

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

riostres
1 8,10 0,60 4,86
2 6,45 0,60 7,74
1 8,70 0,60 5,22
1 11,00 0,60 6,60
1 11,94 0,60 7,16
1 3,14 0,60 1,88
1 12,35 0,60 7,41

sabates
6 1,20 1,20 8,64

49,51 12,64 625,81

02.02 m2  Encofrat tauler p/recalç.fonam.,fond.<=3m                       

Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m

previsió 1 50,00 50,00

50,00 52,39 2.619,50

02.03 kg  Arm.recalçats AP500S barres corrug.                             

Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1 50,00 40,00 2.000,00

2.000,00 3,51 7.020,00

02.04 m3  Formigó, p/recalçat.<=3m,HA-25/B/10/IIa,bomba                   

Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària mà-
xima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

1 50,00 0,30 1,20 18,00

18,00 106,45 1.916,10

02.05 m2  Encofrat taulons rasa/pou fonament                              

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

riostres
1 8,10 2,00 0,40 6,48
2 6,45 2,00 0,40 10,32
1 8,70 2,00 0,40 6,96
1 11,00 2,00 0,40 8,80
1 11,94 2,00 0,40 9,55
1 3,14 2,00 0,40 2,51
1 12,35 2,00 0,40 9,88

54,50 24,18 1.317,81

02.06 kg  Arm.rases i pous AP500S barres corrug.                          

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

riostres 1 16,35 40,00 654,00

654,00 3,32 2.171,28

02.07 m3  Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba                  

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

riostres
1 8,10 0,60 0,40 1,94
2 6,45 0,60 0,40 3,10
1 8,70 0,60 0,40 2,09
1 11,00 0,60 0,40 2,64
1 11,94 0,60 0,40 2,87
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1 3,14 0,60 0,40 0,75
1 12,35 0,60 0,40 2,96

16,35 103,74 1.696,15

02.08 m3  Formigó p/encep.,HA-25/B/10/IIa,camió                           

Formigó per a enceps, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat des de camió

sabates
6 1,20 1,20 0,80 6,91

6,91 87,71 606,08

02.09 kg  Arm.enceps AP500S barres corrug.                                

Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

sabates
1 23,26 40,00 930,40

930,40 3,30 3.070,32

02.10 m2  Encofrat tauler p/encep.                                        

Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

sabates
6 4,00 1,20 0,80 23,04

23,04 27,60 635,90

02.11 m3  Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+càrr.me

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

riostres
1 8,10 0,60 0,40 1,94
2 6,45 0,60 0,40 3,10
1 8,70 0,60 0,40 2,09
1 11,00 0,60 0,40 2,64
1 11,94 0,60 0,40 2,87
1 3,14 0,60 0,40 0,75
1 12,35 0,60 0,40 2,96

sabates
6 1,20 1,20 0,80 6,91

23,26 7,28 169,33

02.12 m3  Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<25cm,95% PM           

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

riostres
1 8,10 0,60 0,40 1,94
2 6,45 0,60 0,40 3,10
1 8,70 0,60 0,40 2,09
1 11,00 0,60 0,40 2,64
1 11,94 0,60 0,40 2,87
1 3,14 0,60 0,40 0,75
1 12,35 0,60 0,40 2,96

sabates
6 1,20 1,20 0,80 6,91

23,26 14,41 335,18

TOTAL CAPITOL 02 FONAMENTS......................................................................................................................... 22.183,46
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CAPITOL 03 ESTRUCTURA                                                      

03.01 m2  Muntatge+desm.apunt. sostre,h<=5m,puntal metàl·lic+tauló        

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló

previsió 2 5,35 4,00 42,80

42,80 20,81 890,67

03.02 m   Muntatge+desm.apunt. biga,h<=5m,puntal tubular,3 tubs,càrrg.<=15

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de
3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats

perimetre escala
planta baixa 4 2,60 10,40

4 5,50 22,00
planta 1 4 2,60 10,40

4 5,50 22,00

64,80 10,53 682,34

03.03 m3  Excavació p/recalçat,h<=1m,terreny fluix(SPT <20),mitj.manuals,c

Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mit-
jans manuals i càrrega manual sobre contenidor

previsió 1 50,00 50,00

50,00 119,38 5.969,00

03.04 m2  Formigó p/llosa inclin., HA-25/B/10/I,abocat bomba              

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb bomba. Inclou formigonat d'esglaons

escala 2 9,00 1,10 19,80

19,80 120,83 2.392,43

03.05 kg  Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.                   

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

escala 2 9,00 1,10 19,80

19,80 3,52 69,70

03.06 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=3m,tauler          

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi. Inclou encofrat d'esglaons

escala 2 9,00 1,10 19,80

19,80 72,39 1.433,32

03.07 kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+anti

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

previsió 1 750,00 750,00
HEB 140 bar 6 4,50 33,70 909,90

1.659,90 3,73 6.191,43

03.08 m3  Biga fusta laminada,GL24h,33/45mm,ct.,20x100cm,l<25m,treb.taller

Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 20x100 cm
de secció, com a màxim, i llargària fins a 25 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungi-
cida amb un nivell de penetració NP 1, muntada sobre suports

bar restaurant 6 4,73 0,20 0,40 2,27
6 6,56 0,20 0,40 3,15

banys bar 2 6,48 0,20 0,40 1,04
meeting 6 6,41 0,20 0,40 3,08
annes planta 1 6 5,42 0,20 0,40 2,60

12,14 1.212,86 14.724,12

03.09 m   Rep.fissur.obra fca. pilastra pedra,repic.+sanej.elem.sol., sege
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previsió 1 100,00 100,00

100,00 15,30 1.530,00

03.10 u   Estructura per a suportació recuperador penjat                  

Formació d'estructura d'acer galvanitzat , amb perfils en calent, per a soportació de recuperador exte-
rior. inclou tots els ferratges i anclatges necessaris per a la correcta subjecció.

1,00 510,00 510,00

TOTAL CAPITOL 03 ESTRUCTURA....................................................................................................................... 34.393,01
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CAPITOL 04 COBERTES                                                        

04.01 u   Peça ventilació planxa Pb g=3mm,radi= 12,5cm,ll=50cm,placa=50x70

Peça especial de ventilació, de planxa de plom de 3 mm de gruix, 12,5 cm de radi i 50 cm de llargà-
ria, amb placa base de 50x70 cm i reixeta galvanitzada de 12x12 mm, col·locada amb fixacions me-
càniques

ventilacions 3 3,00

3,00 138,67 416,01

04.02 m   Vora lliure,rajola ceràm.14x28cm,trencaaigües, col.morter mixt 1

Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaaigües, col·locada amb mor-
ter mixt 1:2:10

façana sud 1 16,00 16,00
façana oest 1 12,00 12,00

1 11,20 11,20
façana est 1 24,00 24,00
façana oest 1 15,30 15,30

1 8,82 8,82

87,32 13,52 1.180,57

04.03 m   Remat plan.acer pl. galv. g=1,2mm, desenv.<100cm 4 plecs, p/cana

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 100 cm de desenvolu-
pament, com a màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior, col·locat amb fixacions mecàniques, i se-
gellat

façana sud 1 16,00 16,00
façana oest 1 12,00 12,00

1 11,20 11,20
façana est 1 24,00 24,00
façana oest 1 15,30 15,30

1 8,82 8,82

87,32 21,10 1.842,45

04.04 m   Aiguafons planxa Zn g=0,82mm,desenv.=45cm,fix.mecàniques        

Aiguafons de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament, col·lo-
cat amb fixacions mecàniques

bar restaurant 1 8,00 8,00

8,00 30,25 242,00

04.05 m2  Teulada teula àrab recuperada,30u/m2,aportació 30% teula,col.mor

Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un
30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra

bar restaurant 1 161,00 0,70 1,10 123,97
meeting 1 86,77 1,10 95,45
banys bar 1 49,24 1,10 54,16
annex planta 1 1 86,10 1,10 94,71

368,29 30,65 11.288,09

04.06 m   Remat plan.acer pl. galv. g=1,2mm, desenv.<70cm 5 plecs, p/canal

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 70 cm de desenvolupa-
ment, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i sege-
llat

façana sud 1 16,00 16,00
façana oest 1 12,00 12,00

1 11,20 11,20
façana est 1 24,00 24,00
façana oest 1 15,30 15,30

1 8,82 8,82

87,32 18,70 1.632,88
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04.07 m2  Teulada teula àrab manualceràm.,marró,20 u/m2,col.morter 1:2:10 

Teulada de teula àrab manual de ceràmica color marró, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

bar restaurant 1 161,00 1,10 177,10
meeting 1 86,77 1,10 95,45
banys bar 1 49,24 1,10 54,16
annex planta 1 1 86,10 1,10 94,71

421,42 48,87 20.594,80

04.08 m2  Enllatat pi 40x40mm/25cm,sob/fusta,fix.mecàniques               

Enllatat amb llates de fusta de pi, de 40x40 mm de secció, col·locades cada 25 cm, sobre fusta i
amb fixacions mecàniques

bar restaurant 1 161,00 1,10 177,10
meeting 1 86,77 1,10 95,45
banys bar 1 49,24 1,10 54,16
annex planta 1 1 86,10 1,10 94,71

421,42 28,39 11.964,11

04.09 m2  Emp.taul.fust+aïll.panell fusta+XPS,ext.aglomerat hidrof.g=19mm,

Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara
exterior de tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara
interior amb tauler de pi de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

bar restaurant 1 161,00 1,10 177,10
meeting 1 86,77 1,10 95,45
banys bar 1 49,24 1,10 54,16
annex planta 1 1 86,10 1,10 94,71

421,42 69,63 29.343,47

04.10 m2  Capa prot. morter ciment 1:6 g=3cm,remolinat                    

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat

bar restaurant 1 161,00 1,10 177,10
meeting 1 86,77 1,10 95,45
banys bar 1 49,24 1,10 54,16
annex planta 1 1 86,10 1,10 94,71

421,42 10,47 4.412,27

04.11 m2  Membrana g=1,5mm,1làm.PVC p/intemp.+arm.malla polièst.,fix.adhes

Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura
de malla de polièster, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica

bar restaurant 1 161,00 1,10 177,10
meeting 1 86,77 1,10 95,45
banys bar 1 49,24 1,10 54,16
annex planta 1 1 86,10 1,10 94,71
trobades amb paraments 1 87,00 87,00

508,42 21,32 10.839,51

04.12 m   Remat p/imper.perfil pl.acer galv.,g=0,6mm,+làm.PVC flex.,desenv

Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de
làmina de PVC flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 66 mm de desen-
volupament i 1 plec, col·locat amb fixacions mecàniques

façana sud 1 16,00 16,00
façana oest 1 12,00 12,00

1 11,20 11,20
façana est 1 24,00 24,00
façana oest 1 15,30 15,30

1 8,82 8,82

87,32 15,23 1.329,88

TOTAL CAPITOL 04 COBERTES ........................................................................................................................... 95.086,04
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CAPITOL 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES                                         

05.01 m2  Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N73mm, /400mm(48mm),1xH(12,

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruixa la cara interior i dues tipus
(A) de 12,5mm a l'exterior, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

planta baixa
banys bar 1 1,90 2,50 4,75

2 6,07 2,50 30,35
2 1,88 2,50 9,40
2 2,63 2,50 13,15
2 1,60 2,50 8,00
1 3,00 2,50 7,50
1 1,70 2,50 4,25

banys planta 2 2,83 3,45 19,53
1 3,50 3,45 12,08

sala reunions 1 4,65 4,10 19,07
1 1,77 4,10 7,26

135,34 46,18 6.250,00

05.02 m2  Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,LD,R-15,290x140x190mm,p/rev

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-15, de 290x140x190 mm , per a re-
vestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta indus-
trialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

planta baixa
caixa escala 1 2,59 3,45 8,94

1 4,05 3,45 13,97
instal·lacions 1 3,10 3,45 10,70

1 1,63 3,45 5,62
serveis bar 1 6,45 2,50 16,13

1 8,69 2,50 21,73
magatzem cuina 2 2,08 4,10 17,06

1 5,05 4,10 20,71
tapiat forats
sala reunions 2 3,30 3,45 22,77

4 1,19 1,00 4,76
2 0,90 2,50 4,50
2 1,20 2,50 6,00
2 2,20 3,45 15,18

planta primera
caixa escala 1 2,59 3,45 8,94

1 4,05 3,45 13,97
instal·lacions 1 3,10 3,45 10,70

1 1,63 3,45 5,62
tapat forats 2 0,90 2,50 4,50

2 1,30 2,50 6,50
2 1,30 2,50 6,50

planta segona
caixa escala 1 2,59 3,45 8,94

1 4,05 3,45 13,97
instal·lacions 1 3,10 3,45 10,70

1 1,63 3,45 5,62
1 4,70 4,00 18,80

tapat forats 1 4,00 4,00 16,00
1 2,24 4,00 8,96

magatzem 1 1 4,58 2,50 11,45
magatzem 2 1 4,14 2,50 10,35

329,59 23,30 7.679,45
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05.03 m2  Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.lliure N,73/400(48),2xF(12

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm
de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 12,5
mm de gruix, fixades mecànicament

planta baixa
previsió calaix instal 1 4,00 4,00
divisòria instal·lacions

1 1,90 3,45 6,56
1 1,90 3,20 6,08
1 1,90 4,00 7,60

24,24 37,46 908,03

05.04 m2  Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.lliure N,85/400(70),1xA(15

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 400 mm
de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de
gruix, fixada mecànicament

planta baixa
banys bar 1 6,45 3,00 19,35

1 8,20 3,00 24,60
restaurant 1 8,10 4,10 33,21

1 4,46 4,10 18,29
bar 1 4,20 4,10 17,22
meeting 1 2,08 4,10 8,53

2 6,00 3,50 42,00
1 14,77 2,80 41,36

sala reunions 1 6,34 3,00 19,02
2 3,94 3,00 23,64

informació 1 4,59 3,45 15,84
vest. ascensor 1 4,48 3,45 15,46

278,52 26,52 7.386,35

TOTAL CAPITOL 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES ............................................................................................. 22.223,83
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CAPITOL 06 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMNETS I FORMACIÓ DE JUNTS            

06.01 m2  Aïllam.placa ríg.MW-roca,dens.=126-160kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica 

Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 40 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK i resistència tèrmica >= 1 m2.K/W, col·loca-
da amb fixacions mecàniques

planta baixa
banys planta 2 2,83 3,45 19,53

1 3,50 3,45 12,08
sala reunions 1 4,65 4,10 19,07

1 1,77 4,10 7,26
planta baixa
previsió calaix instal 1 4,00 4,00
divisòria instal·lacions

1 1,90 3,45 6,56
1 1,90 3,20 6,08
1 1,90 4,00 7,60

planta baixa
meeting 1 2,08 4,10 8,53

2 6,00 3,50 42,00
1 14,77 2,80 41,36

sala reunions 1 6,34 3,00 19,02
2 3,94 3,00 23,64

informació 1 4,59 3,45 15,84
vest. ascensor 1 4,48 3,45 15,46

248,03 10,60 2.629,12

06.02 m2  Aïllam.planxa XPS,g=60mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col·locada sense adherir

planta baixa
bar 1 59,40 59,40
restaurant 1 59,80 59,80
reunions 1 16,10 16,10
mag cuina 1 9,10 9,10
cuina 1 38,40 38,40
infromació 1 32,40 32,40
vestib ascensor 1 23,90 23,90
wc adaptats 1 10,10 10,10
instal·lacions 1 5,40 5,40
escala 1 12,80 12,80
sala reunions 1 22,20 22,20
conferècnies 1 74,50 74,50
meeting 1 88,20 88,20
serveis 1 4,30 4,30

456,60 12,44 5.680,10

TOTAL CAPITOL 06 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMNETS I FORMACIÓ DE JUNTS .............................. 8.309,22
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CAPITOL 07 REVESTIMENTS                                                    

07.01 m2  Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter mixt 1:0,5:4,remolin

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb mor-
ter mixt 1:0,5:4, remolinat

planta baixa
cuina 2 9,81 3,45 67,69

1 4,01 3,45 13,83
magatzem 1 2,08 4,10 8,53

2 5,05 4,10 41,41
nucli escala 2 5,40 3,45 37,26

2 2,59 3,45 17,87
instal·lacions 2 1,90 3,45 13,11

2 2,83 3,45 19,53
banys bar 1 8,20 2,80 22,96

1 6,07 2,80 17,00

259,19 18,15 4.704,30

07.02 m2  Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6                   

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

planta baixa
escala 2 6,33 3,45 43,68

2 2,59 3,45 17,87
planta primera
escala 2 6,33 3,20 40,51

2 2,59 3,20 16,58
planta segona
escala 2 6,33 4,00 50,64

2 2,59 4,00 20,72

190,00 13,93 2.646,70

07.03 m2  Enrajolat vert.int.,h<=3m,gres porcell.premsat polit,preu alt,16

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat
polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajo-
la ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

planta baixa
wc 4 2,83 2,80 31,70

4 1,70 2,80 19,04

50,74 31,80 1.613,53

07.04 m2  Cel ras registrable pl.acer postlacat microperforada,cantell reb

Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb superfície microperforada de color estàndard,
amb cantell rebaixat enrasat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C se-
gons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista d'acer galva-
nitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats
formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou faixa perimteral de cartró
guix laminat per ajustar a plaques senceres la modulació del sostre.

planta baixa
meeting 1 88,20 88,20
conferències 1 74,50 74,50
informació 1 32,40 32,40
wc's 1 10,10 10,10
vest ascensor 1 23,90 23,90
s.r.assossiacions 1 22,20 22,20

251,30 42,06 10.569,68
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07.05 m2  Cel ras continu PGL-A (12,5),entram. acer galv.,perfils principa

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m
, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

cuina 1 38,40 38,40
escala 1 12,40 12,40

50,80 32,93 1.672,84

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

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

planta baixa
instal·lacions 2 1,90 3,45 13,11

2 2,83 3,45 19,53

32,64 4,43 144,60

07.07 m2  Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.         

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

planta baixa
escala 2 6,33 3,45 43,68

2 2,59 3,45 17,87
planta baixa
meeting 1 14,77 3,40 50,22
conferències 2 5,35 3,45 36,92

2 13,91 3,45 95,98
reunions 1 3,20 4,10 13,12
bar 1 2,80 4,10 11,48

2 2,23 4,10 18,29
1 4,50 4,10 18,45
1 5,05 4,10 20,71

informació
1 10,11 3,45 34,88
1 2,00 3,45 6,90
1 4,66 3,45 16,08

vestíbul ascensor 1 4,05 3,45 13,97
1 2,59 3,45 8,94
1 7,90 3,45 27,26
1 4,18 3,45 14,42
1 1,73 3,45 5,97

reunions 2 4,10 4,10 33,62
2 3,90 4,10 31,98

reunions ass. 1 5,57 3,45 19,22
planta baixa
meeting 1 2,08 4,10 8,53

2 6,00 3,50 42,00
1 14,77 2,80 41,36

informació 1 4,59 3,45 15,84
vest. ascensor 1 4,48 3,45 15,46
planta baixa
previsió calaix instal 1 4,00 4,00
divisòria instal·lacions

1 1,90 3,45 6,56
1 1,90 3,20 6,08
1 1,90 4,00 7,60

687,39 4,52 3.107,00

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

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segellado-
ra i dues d'acabat
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escala 1 12,40 12,40
cuina 1 38,40 38,40

50,80 5,23 265,68

07.09 m2  Pintat param.ext.,pintura diss.resin.pliolite,imprimació fixador

Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprima-
ció fixadora i 2 capes d'acabat llis

previsió 1 420,00 420,00

420,00 6,80 2.856,00

07.10 m   Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/llin

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 5 plecs, per a llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

PI4 11 0,90 9,90
PI5 1 1,25 1,25
PI8 1 1,00 1,00
PI9 1 1,70 1,70

13,85 22,65 313,70

07.11 m   Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/bran

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 5 plecs, per a brancal, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

PI4 22 2,10 46,20
PI5 2 2,10 4,20
PI8 2 2,10 4,20
PI9 2 2,10 4,20

58,80 22,65 1.331,82

07.12 m2  Armadura p/enguixat,malla FV+PVC,4x3mm,85g/m2                   

Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x3 mm, amb un pes
mínim de 85 g/m2

remats cantos 1 500,00 500,00

500,00 4,20 2.100,00

07.13 m2  Armadura p/arrebossat,malla FV+PVC,10x10mm,217g/m2              

Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un
pes mínim de 217 g/m2

trobades frojats 1 120,00 120,00

120,00 6,35 762,00

07.14 m2  Aplacat vert. placa guix lamin. tipusA,g=15mm,fix.mec.s/perfiler

Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria
d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

planta baixa
meeting 1 14,77 3,40 50,22
conferències 2 5,35 3,45 36,92

2 13,91 3,45 95,98
reunions 1 3,20 4,10 13,12
bar 1 2,80 4,10 11,48

2 2,23 4,10 18,29
1 4,50 4,10 18,45
1 5,05 4,10 20,71

informació
1 10,11 3,45 34,88
1 2,00 3,45 6,90
1 4,66 3,45 16,08

vestíbul ascensor 1 4,05 3,45 13,97
1 2,59 3,45 8,94
1 7,90 3,45 27,26
1 4,18 3,45 14,42
1 1,73 3,45 5,97
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reunions 2 4,10 4,10 33,62
2 3,90 4,10 31,98

reunions ass. 1 5,57 3,45 19,22

478,41 14,10 6.745,58

07.15 m2  Pintat barana/reixa acer barrots sep.10cm,esmalt sint.,2imprimac

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'im-
primació antioxidant i 2 d'acabat

2 12,35 1,80 44,46
2 3,00 1,80 10,80

55,26 21,10 1.165,99

07.16 m   Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/esco

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

F1 1 1,00 1,00
F2 1 1,09 1,09
F3 1 1,00 1,00
F5 2 1,26 2,52
F7 2 1,14 2,28
F8 1 1,20 1,20
F9 1 1,18 1,18
F10 1 0,45 0,45
F11 1 0,85 0,85
F12 1 1,55 1,55
F13 1 1,40 1,40
F14 4 0,85 3,40
F15 1 0,80 0,80
F16 1 1,00 1,00
F17 10 0,80 8,00
F18 1 0,85 0,85
F19 1 0,78 0,78
F20 1 0,40 0,40
F21 1 1,00 1,00

30,75 22,65 696,49

TOTAL CAPITOL 07 REVESTIMENTS................................................................................................................... 40.695,91
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CAPITOL 08 PAVIMENTS                                                       

08.01 m2  Muntatge encofrat perdut +revoltó PP recic.,h=12cm,+peces esp.  

Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 12 cm d'alçària, incloses les peces
especials

planta baixa
bar 1 59,40 59,40
restaurant 1 59,80 59,80
reunions 1 16,10 16,10
mag cuina 1 9,10 9,10
cuina 1 38,40 38,40
infromació 1 32,40 32,40
vestib ascensor 1 23,90 23,90
wc adaptats 1 10,10 10,10
instal·lacions 1 5,40 5,40
escala 1 12,80 12,80
sala reunions 1 22,20 22,20
conferècnies 1 74,50 74,50
meeting 1 88,20 88,20
serveis 1 4,30 4,30

456,60 9,92 4.529,47

08.02 m2  Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cmcamió                         

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

planta baixa
bar 1 59,40 59,40
restaurant 1 59,80 59,80
reunions 1 16,10 16,10
mag cuina 1 9,10 9,10
cuina 1 38,40 38,40
infromació 1 32,40 32,40
vestib ascensor 1 23,90 23,90
wc adaptats 1 10,10 10,10
instal·lacions 1 5,40 5,40
escala 1 12,80 12,80
sala reunions 1 22,20 22,20
conferècnies 1 74,50 74,50
meeting 1 88,20 88,20
serveis 1 4,30 4,30

456,60 17,60 8.036,16

08.03 m2  Capa net.+anivell.,g=3cm,mort.ciment 1:8                        

Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8

planta baixa
bar 1 59,40 59,40
restaurant 1 59,80 59,80
reunions 1 16,10 16,10
mag cuina 1 9,10 9,10
cuina 1 38,40 38,40
infromació 1 32,40 32,40
vestib ascensor 1 23,90 23,90
wc adaptats 1 10,10 10,10
instal·lacions 1 5,40 5,40
escala 1 12,80 12,80
sala reunions 1 22,20 22,20
conferècnies 1 74,50 74,50
meeting 1 88,20 88,20
serveis 1 4,30 4,30

456,60 6,68 3.050,09
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08.04 m2  Recrescuda+anivell.suport g=5mm, pasta autoaniv.CT-C30-F7-A12,ap

Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

planta baixa
meeting 1 88,20 88,20
conferències 1 74,50 74,50
informació 1 32,40 32,40
vestíbul ascensor 1 23,90 23,90
s.r.assoss 1 22,20 22,20

241,20 11,82 2.850,98

08.05 m2  Paviment int.raj.gres porcell.premsat,s/esmaltar antillis.,recta

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

planta baixa
wc adaptats 1 10,10 10,10

10,10 45,00 454,50

08.06 m2  Paviment heterg.lloseta 1200x200mm,34-43,g=6.5mm,col.adhesiu    

Paviment vinílic heterogeni en lloseta de 1200x200 mm, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix
de 6.5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa.tipus tarkett id click ultimate 55-70, o si-
milar.

planta baixa
meeting 1 88,20 88,20
conferències 1 74,50 74,50
informació 1 32,40 32,40
vestíbul ascensor 1 23,90 23,90
s.r.assoss 1 22,20 22,20

241,20 47,65 11.493,18

08.07 m2  Recrescuda+anivell.suport g=40mm, pasta autoaniv.CT-C12-F3,aplic

Recrescuda i anivellament del suport de 40 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C12-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig

planta baixa
meeting 1 88,20 88,20
conferències 1 74,50 74,50
informació 1 32,40 32,40
vestíbul ascensor 1 23,90 23,90
s.r.assoss 1 22,20 22,20

241,20 5,66 1.365,19

08.08 m   Sòcol acer galv.,g=1,4mm,desenv=9cm,tacs exp.+cargols           

Sòcol de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4 mm de gruix, i desenvolupament 9 cm, col·locat
amb tacs d'expansió i cargols

300,00 10,36 3.108,00

08.09 m   Esglaó gres porcell.polit,frontal+estesa,vora motllurada,preu mi

Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat polit, format per frontal i estesa de vora motllu-
rada, preu mitjà i 2 a 2,3 peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

planta baixa
nucli escala 18 1,00 18,00
acces meeting 6 1,90 11,40
cuina 2 1,00 2,00
planta primera
nucli escala 18 1,00 18,00
accés annex 2 1,00 2,00

51,40 63,52 3.264,93
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08.10 m   Formació esglaó totxana 290x140x100mm,col.+arreb.mort.1:2:10    

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter mixt
1:2:10

acces meeting 6 1,90 11,40

11,40 22,47 256,16

08.11 m2  Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

planta baixa
bar 1 59,40 59,40
restaurant 1 59,80 59,80
reunions 1 16,10 16,10
mag cuina 1 9,10 9,10
cuina 1 38,40 38,40
infromació 1 32,40 32,40
vestib ascensor 1 23,90 23,90
wc adaptats 1 10,10 10,10
instal·lacions 1 5,40 5,40
escala 1 12,80 12,80
sala reunions 1 22,20 22,20
conferècnies 1 74,50 74,50
meeting 1 88,20 88,20
serveis 1 4,30 4,30

456,60 3,77 1.721,38

08.12 m2  Entram.acer galv. pas malla=30x30mm,platines 25x2mm peces 1000x5

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de
1000x500 mm, col·locat

planta primera
instal 1 5,30 5,30
planta segona
instal 1 5,30 5,30

10,60 74,78 792,67

08.13 m3  Formigó, p/banc., HA-25/P/10/I, cubilot                         

Formigó, per a bancades inclinades per a formació de rampes, HA-25/P/10/I, de consistència plàsti-
ca i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

rampa accés sala reunions
assossiacions

1 6,30 1,00 6,30

rampa accés planta 1 1 9,00 1,00 9,00
Solera màquines 1 8,10 6,45 52,25

67,55 95,61 6.458,46

08.14 m2  Armadura p/fissuració sup.bancades,malla el.b/corrug.ME 10x10cm,

Armadura pel control de la fissuració superficial en bancades amb malla electrosoldada de barres cor-
rugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

rampa accés sala reunions
assossiacions

1 6,30 1,00 6,30

rampa accés planta 1 1 9,00 1,00 9,00

15,30 2,44 37,33

08.15 m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/banc.,tauler                        

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi

rampa accés sala reunions
assossiacions

1 6,30 1,00 6,30

rampa accés planta 1 1 9,00 1,00 9,00

15,30 20,57 314,72

TOTAL CAPITOL 08 PAVIMENTS .......................................................................................................................... 47.733,22
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CAPITOL 09 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES                            

09.01 m2  Restauració balconera,2bat.,120x230cm+subst.elem.deteriora      

Restauració de balconera de fusta , amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm,
amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de
volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissol-
vents, de dos components i baixa viscositat

PE2 1 1,61 3,16 5,09
PE10 1 1,61 3,16 5,09

10,18 79,64 810,74

09.02 u   Desmunt.+munt.bastim.+fulles PE10,2bat.,                        

Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta de fusta de dues fulles batents, per a la seva
restauració a taller i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat. S'invertirà el sentit d'ober-
tura de la porta.

PE10 1 1,00

1,00 222,62 222,62

09.03 u   Porta fusta roure exterior                                      

Balconera de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'o-
bra aproximat de 82x235 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

PE3 1 1,00

1,00 680,77 680,77

09.04 u   Porta corredissa automàtica 2 fulles 100x210+2fix120x210 vidre 5

Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes  amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alu-
mini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions. Inclou mecanisme d'obertura automàtica en cas d'incendis.

PE4 1 1,00

1,00 5.205,73 5.205,73

09.05 u   Porta acer galv., 1bat.,90x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises 

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada

PE5 1 1,00
PE7 1 1,00

2,00 317,17 634,34

09.06 u   Porta corredissa automàtica 2 fulles                            

Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes  amb
vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alu-
mini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament
de 4 posicions. Inclou mecanisme d'obertura automàtica en cas d'incendis.

PE2' 1 1,00

1,00 3.925,73 3.925,73

09.07 u   Porta MDF corredera                                             

Porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla corredera de 40 mm de gruix i llum de pas segons
plànols, inclosa la ferramenta, bastiments i ferratges necessaris per a deixa la partida completament
acabada.Inclou caixa per a porta, per anar empotrada.

PI2 2 2,00

2,00 476,28 952,56

09.08 u   Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x210cm,preu alt,col.      

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·loca-
da. Inclou mecanisme antipànic i tancaportes de molla

PI4 4 4,00
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4,00 242,76 971,04

09.09 u   Porta MDF batent doble                                          

Porta de MDF acabat amb melamina de dues fulles batent de 40 mm de gruix i llum de pas segons
plànols, inclosa la ferramenta, bastiments i ferratges necessaris per a deixa la partida completament
acabada.

PI5 1 1,00

1,00 666,28 666,28

09.10 u   Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x210cm,preu alt,col.      

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·loca-
da.  Inclou mecanisme antipànic i tancaportes de molla

PI8 1 1,00

1,00 326,21 326,21

09.11 u   Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,2bat.,                            

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt
amb tanca antipànic, col·locada. Inclou mecanisme antipànic i tancaportes de molla

PI9 1 1,00

1,00 669,83 669,83

09.12 u   Finestra fusta roure F1                                         

Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles ba-
tents, per a un buit d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre climalit 3+3/12/5

F1 1 1,00

1,00 503,64 503,64

09.13 u   Finestra fusta roure F2                                         

Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles ba-
tents, per a un buit d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5

F2 1 1,00

1,00 379,04 379,04

09.14 u   Finestra fusta roure F3                                         

Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles ba-
tents, per a un buit d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5

F3 1 1,00

1,00 525,00 525,00

09.15 u   Finestra fusta roure F5                                         

Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles ba-
tents, per a un buit d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5

F5 2 2,00

2,00 631,80 1.263,60

09.16 u   Finestra fusta roure F7                                         

Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles ba-
tents, per a un buit d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5

f7 2 2,00
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2,00 1.776,19 3.552,38

09.17 u   Finestra fusta roure F8                                         

Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles ba-
tents, per a un buit d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

F8 1 1,00

1,00 3.420,51 3.420,51

09.18 u   Finestra fusta roure F9                                         

Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles ba-
tents, per a un buit d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

F9 1 1,00

1,00 3.047,67 3.047,67

09.19 u   Finestra fusta roure F10                                        

Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles ba-
tents, per a un buit d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

F10 1 1,00

1,00 746,58 746,58

09.20 u   Finestra fusta roure F11                                        

Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles ba-
tents, per a un buit d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

F11 1 1,00

1,00 1.374,67 1.374,67

09.21 u   Finestra fusta roure F12                                        

Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles ba-
tents, per a un buit d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

F12 1 1,00

1,00 646,04 646,04

09.22 u   Finestra fusta roure F13                                        

Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles ba-
tents, per a un buit d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

F13 1 1,00

1,00 635,36 635,36

09.23 u   Finestra fusta roure F14                                        

Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles ba-
tents, per a un buit d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

F14 4 4,00

4,00 386,16 1.544,64
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09.24 u   Finestra fusta roure F15                                        

Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles ba-
tents, per a un buit d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

F15 1 1,00

1,00 332,76 332,76

09.25 u   Finestra fusta roure F16                                        

Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles ba-
tents, per a un buit d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

F16 1 1,00

1,00 525,00 525,00

09.26 u   Finestra fusta roure F19                                        

Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles ba-
tents, per a un buit d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

F19 1 1,00

1,00 204,60 204,60

09.27 u   Finestra fusta roure F20                                        

Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles ba-
tents, per a un buit d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

F20 1 1,00

1,00 108,48 108,48

09.28 m2  Gelosia acer galv. pint.forn lamel·les orientables horitz. ampl.

Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel·les orientables, horitzontal, de 200 a 250 mm d'am-
plària, amb comandament manual, col.locada

F18 1 0,85 0,66 0,56
F21 1 0,99 1,03 1,02

1,58 137,94 217,95

TOTAL CAPITOL 09 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES................................................................ 34.093,77
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CAPITOL 10 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ                                     

10.01 m   Barana acer p/pintar,passamà rodó acer diàm.=40mm,trav.inf+sup.L

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior i su-
perior de L 35-2,5, muntants T 70-8 cada 100 cm i perfil de 15x15x2 mm, per a rebre HPL amb em-
marcat de perfils, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera
i femella

planta baixa
nucli escala 2 2,80 5,60
accés meeting 1 2,70 2,70
planta primera
nucli escala 2 2,80 5,60

13,90 186,37 2.590,54

10.02 m   Vallat restaurant                                               

Barana d'acer per a pintar,formada per perfils tubulars de secció rectangular de 40x80 mm i 1,80m
d'alçada, ancorats a terra amb perns soldats ocults. Sobre base de formigó.

1 12,35 12,35
1 3,00 3,00

15,35 226,27 3.473,24

TOTAL CAPITOL 10 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ.................................................................................... 6.063,78
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CAPITOL 11 INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ                                          

11.01 m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40

planta baixa
cuina 1 4,50 4,50
banys 1 3,50 3,50
bans bar 1 18,00 18,00
planta primera
banys 1 3,50 3,50
planta segona
banys 1 3,50 3,50
instal·lacions clima 1 25,00 25,00

58,00 14,79 857,82

11.02 u   Pericó sifòn.,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó massís 29

Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

pluvials 4 4,00
fecals 4 4,00

8,00 275,79 2.206,32

11.03 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

1 28,00 28,00

28,00 40,81 1.142,68

11.04 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=125mm,SN

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

pluvials 1 70,00 70,00
fecals 1 21,00 21,00

91,00 40,81 3.713,71

11.05 m   Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides          

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

horitzontals
pluvials 1 10,00 10,00

1 14,00 14,00
verticals
pluvials 1 60,00 60,00
bancada instal·lacions 1 5,00 5,00
magatzem instal 1 5,00 5,00
abocador 1 5,00 5,00
sala assoss 1 8,00 8,00
annex 1 p1 1 10,00 10,00

117,00 19,17 2.242,89

11.06 m   Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=125mm,fix.mec.brides          

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

fecals 1 10,00 10,00
1 5,00 5,00

15,00 21,87 328,05
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11.07 u   Vàlv.pressió desguàs,ABS,flux 7,5l/s,AI s/UNE-EN 12380,rosca.   

Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de desig-
nació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub

1,00 25,57 25,57

11.08 m   Tub PVC DN=350mm helic.,p/anar form.,unió massilla adhes.poliur.

Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exterior-
ment, per anar formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la ra-
sa

xarxa sanejament general 1 2,00 2,00
annex planta 1 1 2,00 2,00

4,00 16,14 64,56

11.09 u   Pericó pas form.pref.,120x120x105cm,g=10cm,+tapa,col.           

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 120x120x105 cm de mides interiors i 10 cm de gruix, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

pous sanejament 1 6,00 6,00

4,00 386,98 1.547,92

11.10 m   Clavegueró tub PE 100,DN=355mm,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 13244

Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 355 mm de diàmetre nomi-
nal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

xarxa sanejament general 1 100,00 100,00
annex planta 1 1 25,00 25,00
connexió carrer 1 10,00 10,00

135,00 136,91 18.482,85

11.11 m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=250mm,SN

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm
i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15
cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

pluvials 1 125,00 125,00

125,00 65,47 8.183,75

11.12 u   Pericó sifòn.,tapa regist.,paret g=15cm maó massís 29           

Pericó sifònic i tapa registrable, de 120x120x105 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix
de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat.

xarxa fecals 1 1,00 1,00
xarxa pluvials 1 1,00 1,00

2,00 448,79 897,58

TOTAL CAPITOL 11 INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ............................................................................................... 39.693,70
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CAPITOL 12 EQUIPAMENTS                                                     

12.01 u   Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.mura

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat sobre encimera de fusta de roure.

planta baixa
banys 1 2,00 2,00

2,00 187,63 375,26

12.02 u   Inodor porcell.,horitz.,cist.,blanc,preu alt,col.mural          

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i con-
nectat a la xarxa d'evacuació. Roca meridian o similar.

2,00 367,89 735,78

12.03 u   Aixeta electrci tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,1

Aixeta elèctrica mescladora temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"

2,00 163,66 327,32

12.04 u   Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniq

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de se-
guretat , col·locat amb fixacions mecàniques

2,00 67,01 134,02

12.05 u   Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm,col.fix.mecàniqu

Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

2,00 142,97 285,94

12.06 u   Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

4,00 273,77 1.095,08

12.07 u   Porta-rotlles                                                   

Porta-rotlles

2,00 15,24 30,48

12.08 m2  Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta         

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

2,00 51,84 103,68

TOTAL CAPITOL 12 EQUIPAMENTS..................................................................................................................... 3.087,56
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CAPITOL 13 AJUDES INSTAL·LACIONS                                           

13.01 u   Pericó regist.form.pref.sense fons,50x50x50 cm,p/inst.serveis,s/

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la ma-
teixa excavació

electriques 1 10,00 10,00

10,00 72,59 725,90

13.02 u   Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

elèctriques 1 5,00 5,00

5,00 57,58 287,90

13.03 u   Pericó regist.form.pref.sense fons,80x80x85 cm,p/inst.serveis,s/

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la ma-
teixa excavació

elèctrica 1 5,00 5,00
aigua 1 4,00 4,00
telecos 1 7,00 7,00

1 15,00 15,00

31,00 142,35 4.412,85

13.04 pa  Formació d'armari comptador aigua                               

Formació d'armari per allotjament comptador, amb obra ceràmica arrebossada, calibre 40 d'aigua se-
gons CTE-HS4 punt 4.1 i normes de la CIA d'aigües de Terrassa ( 7.500mm AMPLE x 300mm al-
çada x 300 mm fondària) inclou portelles metàl·liques i pany de companyia. Totalment acabat.

1,00 600,00 600,00

13.05 pa  Formació d'armari comptador elèctric                            

Formació d'armari per a comptador elèctric, amb obra ceràmica cabat arrebossat, de dimensions 235
cm x 150cm x 40 cm de fondària, segons normativa vademecum d'Endesa. Totalment acabat. In-
clou portelles metàl·liques i pany de companyia.

1,00 500,00 500,00

13.06 pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques                

Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de
passos en forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.

1,00 600,00 600,00

13.07 pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions de clima                   

Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de
passos en forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.

1,00 600,00 600,00

13.08 pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions de telecos                 

Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de
passos en forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.

1,00 600,00 600,00

13.09 pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions de ventilació              

Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de
passos en forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.

1,00 600,00 600,00

13.10 pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions d'aigua                    

Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de
passos en forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.
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1,00 600,00 600,00

13.11 m2  Façana+elements vert.,amb panell sandv.2 p.ac. prelacat+poliuret

Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer prela-
cat i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 40 mm, amb la cara exterior nervada i la cara interior
llisa, color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal en-
cadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat

vallat instal·lacions 1 8,10 1,80 14,58
1 6,45 1,80 11,61

26,19 30,20 790,94

TOTAL CAPITOL 13 AJUDES INSTAL·LACIONS ................................................................................................ 10.317,59
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CAPITOL 14 INSTAL·LACIONS PLANTA BAIXA                                     
SUBCAPITOL 14.01 FONTANERIA                                                      
APARTAT 14.01.01 ESCOMESA                                                        

14.01.01.01 u   Treballs a realitzar per part de la CIA d'aigua Taigua per insta

Treballs a realitzar per part de la CIA d'aigua Taigua per instal.lació d'un comptador de 30mm per el
subministrament d'aigua (8m3/h)amb destinació Masia Els Bellots i els dos edificis annexes al carrer
Terra 3 de Terrassa. Partida a justificar per la contractació de la Cia d'aigua. La Cia subministra el
comptador.

1,00 4.216,95 4.216,95

14.01.01.02 u   Subministrament i muntatge de la portella metàl.lica per el comp

Subministrament i muntatge de la portella metàl.lica per el comptador segons normativa de la Cia
d'aigua i indicacions de projecte de 75cm d'ample i 30cm d'alçada, amb clau normalitzada d'aigua.

1,00 297,69 297,69

14.01.01.03 u   Vàlvula d'amortiguació del cop d'ariet model Genebre 3317 o equi

Vàlvula d'amortiguació del cop d'ariet model Genebre 3317 o equivalent, muntada superficialment

1,00 31,62 31,62

14.01.01.04 u   Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1´´1/4,execució reforçada,cos llautó,disc

Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/4, execució reforçada, cos de llautó,
disc d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), pressió màxima 18 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada

1,00 32,69 32,69

14.01.01.05 u   Vàlvula decomptador manual amb rosca segons normativa de Cia d'a

Vàlvula decomptador manual amb rosca segons normativa de Cia d'aigua, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada en armari.

2,00 47,44 94,88

14.01.01.06 m   Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mi

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accesso-
ris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Des de comptador fins clau entrada
Masia

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

55,00 11,05 607,75

14.01.01.07 u   Vàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 65 (tub 2 1/2´´),PN=10bar

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2
vies, DN 65 (per a tub de 2 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts
roscat , tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per
maneta, muntada superficialment

Vàlvula de tall entrada Masia 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 87,04 87,04

14.01.01.08 u   Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat    

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

1,00 18,96 18,96

TOTAL APARTAT 14.01.01 ESCOMESA........................................... 5.387,58
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APARTAT 14.01.02 COL.LECTOR DISTRIBUCIÓ                                          
14.01.02.01 u   Vàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 65 (tub 2 1/2´´),PN=10bar

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2
vies, DN 65 (per a tub de 2 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts
roscat , tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per
maneta, muntada superficialment

Bypass filtre reductor 1 1,000 1,000 1,000 1,000
sortida reductor 1 1,000 1,000 1,000 1,000
edifici serveis 1 1,000 1,000 1,000 1,000
aigua freda Masia 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Clau de tall Ed. Vestuaris 1 1,000 1,000 1,000 1,000

5,00 87,04 435,20

14.01.02.02 u   Vàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 40 (tub 1 1/2´´),PN=10bar

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2
vies, DN 40 (per a tub de 1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts
roscat , tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per
maneta, muntada superficialment

Entrada ACS Masia 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Edifici Alberg 1 1,000 1,000 1,000 1,000
Clau de tall Ed. Alberg 1 1,000 1,000 1,000 1,000

3,00 24,87 74,61

14.01.02.03 u   Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat    

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D,
col·locat roscat

2,00 18,96 37,92

14.01.02.04 u   Col·lector simple d'1´´1/2 de diàmetre per a distribució d'aigua

Col·lector simple d'1´´1/2 de diàmetre per a distribució d'aigua freda, col·locat i connectat

1,00 133,24 133,24

14.01.02.05 u   Filtre anti legionel.la de 50 micro metres de pas de malla, mall

Filtre anti legionel.la de 50 micro metres de pas de malla, malla amb recobriment de plata per evitar la
proliferació de bactèries, de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal , marca Hidro Watter model FI-2014-08
Easy plata o equivalent amb un cabal nominal de 8m3/h i muntat superficialment.

1,00 396,51 396,51

14.01.02.06 u   Regulador de pressió de cabal 5 m3/h de diàmetre 1'  1/2 marca H

Regulador de pressió de cabal 5 m3/h de diàmetre 1'  1/2 marca Hidro Watter model GC1120112 o
similar, amb capacitat de 12 kg, instal.lat. Inclòs accessoris de muntatge.

1,00 376,51 376,51

14.01.02.07 m   Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mi

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accesso-
ris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Des de Masia fins a Ed. Vestuaris 100 1,000 1,000 1,000 100,000

100,00 11,05 1.105,00

14.01.02.08 m   Tub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mi

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accesso-
ris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

Des de Masia fins Ed. Alberg 90 1,000 1,000 1,000 90,000

90,00 6,58 592,20

TOTAL APARTAT 14.01.02 COL.LECTOR DISTRIBUCIÓ............... 3.151,19
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APARTAT 14.01.03 CANONADES I AÏLLAMENTS                                          
14.01.03.01 m   Tub poliet.retic.D=16mm,g=2mm,barrera antioxig.,connect.pressió,

Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxi-
gen , connectat a pressió i col·locat superficialment

lavabo ACS 8 2,000 1,000 1,000 16,000
Tram entre dos lavabos ACS 2 1,000 1,000 1,000 2,000

18,00 4,09 73,62

14.01.03.02 m   Tub poliet.retic.D=20mm,g=1.9mm,barrera antioxig.,connect.pressi

Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, amb barrera antio-
xigen , connectat a pressió i col·locat superficialment

recirculació tram planta baixa (no bar) 25 1,000 1,000 1,000 25,000
Lavabo aigua freda 15 2,000 1,000 1,000 30,000
Tram entre lavabo aigua freda 2 1,000 1,000 1,000 2,000
tram ACS 3 1,000 1,000 1,000 3,000

60,00 5,03 301,80

14.01.03.03 m   Tub poliet.retic.D=25mm,g=2.3mm,barrera antioxig.,connect.pressi

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, amb barrera antio-
xigen , connectat a pressió i col·locat superficialment

tram ACS 19 1,000 1,000 1,000 19,000
tram aigua freda 3 1,000 1,000 1,000 3,000

22,00 6,20 136,40

14.01.03.04 m   Tub poliet.retic.D=32mm,g=2.9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-

Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2.9 mm de gruix, de la sèrie 5 se-
gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

tram aigua freda PB (no bar) 19 1,000 1,000 1,000 19,000

19,00 6,84 129,96

14.01.03.05 m   Tub poliet.retic.D=40mm,g=3.7mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-

Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3.7 mm de gruix, de la sèrie 5 se-
gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

tram acs 7 1,000 1,000 1,000 7,000
tram aigua freda 7 1,000 1,000 1,000 7,000

14,00 9,44 132,16

14.01.03.06 m   Tub poliet.retic.D=50mm,g=4.6mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-

Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4.6 mm de gruix, de la sèrie 5 se-
gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

tram ACS 15 1,000 1,000 1,000 15,000
tram aigua freda 15 1,000 1,000 1,000 15,000

30,00 12,26 367,80

14.01.03.07 u   Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, 

Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, d'acer inoxidable, per a tub de 16 - 25
mm de diàmetre nominal del tub, col·locada encastada amb maneta de pom col.locat superficialment

4,00 18,25 73,00

14.01.03.08 u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2´´,PN=10bar

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
2´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Tall general ACS després dipòsit 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 74,26 74,26

14.01.03.09 u   Valv.equilib.rosca.d20mm,Kvs=5,7,ametall,preajust cabal,preses p

Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada

Equilibrat retorn 1 1,000 1,000 1,000 1,000
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1,00 59,61 59,61

14.01.03.10 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=32

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 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

18,00 7,12 128,16

14.01.03.11 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32

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 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

28,00 7,16 200,48

14.01.03.12 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32

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 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

25,00 7,96 199,00

14.01.03.13 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32

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 resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

0,00 8,78 0,00

14.01.03.14 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

7,00 12,88 90,16

14.01.03.15 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=40

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 40 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

15,00 15,14 227,10

14.01.03.16 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=13

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 18 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

0,00 4,42 0,00

14.01.03.17 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=13

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 22 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

32,00 4,51 144,32

14.01.03.18 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=13

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 28 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

3,00 5,01 15,03

14.01.03.19 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=13

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 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

19,00 5,73 108,87
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14.01.03.20 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=13

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

7,00 5,96 41,72

14.01.03.21 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=13

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 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

15,00 6,53 97,95

TOTAL APARTAT 14.01.03 CANONADES I AÏLLAMENTS.............. 2.601,40

TOTAL SUBCAPITOL 14.01 FONTANERIA...................................... 11.140,17
SUBCAPITOL 14.02 ELECTRCITAT                                                     
APARTAT 14.02.01 ESCOMESA                                                        

14.02.01.01 u   Comptador trifàsic electrònic, per a mesurar energia activa i re

Comptador trifàsic electrònic, per a mesurar energia activa i reactiva, per a 400 V, per a trafos d'in-
tensitat de 5 A i muntat superficialment

1,00 304,05 304,05

14.02.01.02 u   CPM TMF10, 200-400 A (139-277 kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15
kW, per a mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de cai-
xes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage,
amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense protec-
ció diferencial, col·locat superficialment

1,00 688,91 688,91

14.02.01.03 u   C.G.P.polièst.+fibra,400A,UNESA 9,BUC, IP-43, IK09,munt.superf. 

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons esquema
Unesa número 9 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusi-
bles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficial-
ment

1,00 276,67 276,67

14.02.01.04 u   Tallacircuit (I) gavineta 315A,base 3,munt.superf.+cargols      

Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 315 A, amb base de grandària 3, muntat superficial-
ment amb cargols

3,00 64,04 192,12

14.02.01.05 m   Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 300 m

Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 300 mm, amb 1 compartiment, de color
blanc, muntada sobre paraments

5,00 33,08 165,40

14.02.01.06 m   Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

480,00 7,03 3.374,40

14.02.01.07 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x240mm2,col.tub                     

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipo-
lar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en tub

700,00 29,40 20.580,00
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14.02.01.08 m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra                            

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

70,00 10,76 753,20

14.02.01.09 u   Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14.6mm,clav.terr.

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargà-
ria de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

7,00 26,37 184,59

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

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

1,00 37,32 37,32

14.02.01.11 u   Partida alçada a justificar del pagament a CIA dels drets d'esco

Partida alçada a justificar del pagament a CIA dels drets d'escomesa (varem), treballs i taxes per a
una escomesa de 139kw. En aquesta partida es contemplen els possibles treballs necessaris per re-
forç o adequació de l'escomesa o reforma del centre de transformació i de la xarxa existent en ser-
vei.

1,00 9.000,00 9.000,00

TOTAL APARTAT 14.02.01 ESCOMESA........................................... 35.556,66
APARTAT 14.02.02 QUADRES                                                         
SUBAPARTAT 14.02.02.01 QUADRE GENERAL                                                  

14.02.02.01.01 u   Protecció diferencial per a QUADRE GENERAL de 200 a 400 A (139 a

Protecció diferencial per a QUADRE GENERAL de 200 a 400 A (139 a 277 kW), amb toroidal per
linia de 4x240mm2+T de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en armari general, completament
instal.lat i funcionant. Ha de tallar el interruptor general del quadre general.

1,00 323,26 323,26

14.02.02.01.02 u   Protector per a sobretensions transitòries i permanents, tetrapo

Protector per a sobretensions transitòries i permanents, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxi-
ma transitòria, per a tall IGA 400A regulat a 200A, col·locat. Inclou les proteccions magnetotermiques
per a la descarrega de sobretensions transitòries.

1,00 496,90 496,90

14.02.02.01.03 u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 

Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i
3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a inter-
ruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, s'haurà de poder regular
fins a 200A, ha de disposar de les bobines d'emisió per poder tallar segons diferencial i protector de
sobretensions permanent i trasitòria, muntat en armari

1,00 1.538,95 1.538,95

14.02.02.01.04 u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 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

6,00 78,41 470,46

14.02.02.01.05 u   Interruptor auto.magnet.,I=50A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 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

2,00 129,04 258,08

14.02.02.01.06 u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/10kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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2,00 142,14 284,28

14.02.02.01.07 u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,00 33,26 33,26

14.02.02.01.08 u   Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb l

Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera ti-
pus caixa emmotllada de 400A i 250 moduls mes, totalment equipat, muntat. Inclou tot el petit material
per el seu muntatge i porta transparent i pany. Espai de reserva necessari del 30%.

1,00 748,32 748,32

TOTAL SUBAPARTAT 14.02.02.01 QUADRE GENERAL................. 4.153,51
SUBAPARTAT 14.02.02.02 QUADRE PB                                                       

14.02.02.02.01 u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,5fileres,48passos de 9mm p

Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superfi-
cial, per a 5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc
frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta trans-
parent, pany i clau, de dimensions 550x900x175 mm, col·locat

1,00 528,51 528,51

14.02.02.02.02 u   Inter.càrreg.modular,100A,400V,(4P),sense indic.llum.fix.pres.  

Interruptor en càrrega modular de 100 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

1,00 94,45 94,45

14.02.02.02.03 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd.

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

13,00 96,27 1.251,51

14.02.02.02.04 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bi-
polar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mò-
duls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

4,00 156,26 625,04

14.02.02.02.05 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

25,00 32,18 804,50

14.02.02.02.06 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

15,00 32,58 488,70

14.02.02.02.07 u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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2,00 33,26 66,52

14.02.02.02.08 u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,00 70,62 70,62

14.02.02.02.09 u   Contactor, 230V,20A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.         

Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

5,00 45,33 226,65

TOTAL SUBAPARTAT 14.02.02.02 QUADRE PB ............................. 4.156,50
SUBAPARTAT 14.02.02.03 QUADRE ASSOCIACIÓ                                               

14.02.02.03.01 u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,2fileres,49passos de 9mm p

Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superfi-
cial, per a 2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc
frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta trans-
parent, pany i clau, de dimensions 550x450x175 mm, col·locat

1,00 326,81 326,81

14.02.02.03.02 u   Inter.càrreg.modular,40A,400V,(2P),sense indic.llum.fix.pres.   

Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), bipolar (2P), 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 2 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

1,00 39,10 39,10

14.02.02.03.03 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd.

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

3,00 96,27 288,81

14.02.02.03.04 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

6,00 32,18 193,08

14.02.02.03.05 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,00 32,58 32,58

TOTAL SUBAPARTAT 14.02.02.03 QUADRE ASSOCIACIÓ........... 880,38
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SUBAPARTAT 14.02.02.04 QUADRE CLIMA                                                    
14.02.02.04.01 u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,4fileres,48passos de 9mm p

Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superfi-
cial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc
frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta trans-
parent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm, col·locat

1,00 476,09 476,09

14.02.02.04.02 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd.

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,00 96,27 96,27

14.02.02.04.03 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.3A,fix.inst.,2mòd.D

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

5,00 94,09 470,45

14.02.02.04.04 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.3A,fix.inst.,4mòd.D

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

4,00 148,95 595,80

14.02.02.04.05 u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 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

3,00 78,41 235,23

14.02.02.04.06 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaD,(4P),tall=10000A/15kA,

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

1,00 82,08 82,08

14.02.02.04.07 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

5,00 32,58 162,90

14.02.02.04.08 u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaD,(2P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, 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

2,00 48,40 96,80

14.02.02.04.09 u   Comptador electrònic trifàsic, amb toroidals, amb neutre, per a 

Comptador electrònic trifàsic, amb toroidals, amb neutre, per a comptatge d'energia segons RITE, per
a 400 V, i encastat a l'armari

1,00 155,30 155,30

TOTAL SUBAPARTAT 14.02.02.04 QUADRE CLIMA....................... 2.370,92
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SUBAPARTAT 14.02.02.05 SAI                                                             
14.02.02.05.01 u   Inter.càrreg.modular,40A,400V,(2P),sense indic.llum.fix.pres.   

Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), bipolar (2P), 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 2 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

1,00 39,10 39,10

14.02.02.05.02 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(4P),0.3A,fix.s

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, te-
trapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mò-
duls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

2,00 240,89 481,78

14.02.02.05.03 u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 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

2,00 78,41 156,82

14.02.02.05.04 u   Modificació del quadre general, quadre PB, P1 i restaurant per d

Modificació del quadre general, quadre PB, P1 i restaurant per disposar d'un doble embarrat

1,00 250,00 250,00

TOTAL SUBAPARTAT 14.02.02.05 SAI ............................................ 927,70

TOTAL APARTAT 14.02.02 QUADRES.............................................. 12.489,01
APARTAT 14.02.03 CANALITZACIONS I CONDUCTORS                                     
SUBAPARTAT 14.02.03.01 EXTERIOR MASIA                                                  

14.02.03.01.01 m   Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Edifici vestuari 90 2,000 1,000 1,000 180,000
Sortida arqueta masia 15 10,000 1,000 1,000 150,000
Edifici Alberg 40 2,000 1,000 1,000 80,000
Previsió carregadors 100 3,000 1,000 1,000 300,000

710,00 2,89 2.051,90

14.02.03.01.02 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.tub                      

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), penta-
polar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub

Edifici vestuaris 100 1,000 1,000 1,000 100,000
Edifici Alberg 60 1,000 1,000 1,000 60,000
Quadre enllumenat exterior 15 1,000 1,000 1,000 15,000

175,00 15,01 2.626,75

TOTAL SUBAPARTAT 14.02.03.01 EXTERIOR MASIA.................... 4.678,65
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SUBAPARTAT 14.02.03.02 INTERIOR MASIA                                                  
14.02.03.02.01 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), penta-
polar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en canal o safata

Subquadre PB 15 1,000 1,000 1,000 15,000

15,00 10,26 153,90

14.02.03.02.02 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), penta-
polar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en canal o safata

Subquadre Restaurant 45 1,000 1,000 1,000 45,000
Subquadre climatització 40 1,000 1,000 1,000 40,000

85,00 14,55 1.236,75

14.02.03.02.03 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata              

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

Subquadre associació 40 1,000 1,000 1,000 40,000

40,00 3,84 153,60

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

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

Subquadre Ascensor 40 1,000 1,000 1,000 40,000
sai pb 10 1,000 1,000 1,000 10,000
sai p1 10 1,000 1,000 1,000 10,000
subquadre p2 17 1,000 1,000 1,000 17,000

77,00 5,22 401,94

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

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

Subquadre SAI 15 1,000 1,000 1,000 15,000

15,00 7,06 105,90

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

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripo-
lar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

emergencies 40 1,000 1,000 1,000 40,000
emergencies 40 1,000 1,000 1,000 40,000
emerg conferencies 50 1,000 1,000 1,000 50,000
emerg formacio 50 1,000 1,000 1,000 50,000

180,00 1,43 257,40

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

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripo-
lar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

permanent asc 40 1,000 1,000 1,000 40,000
sereno 40 1,000 1,000 1,000 40,000
enll vestibuel 40 1,000 1,000 1,000 40,000
enll acollida 40 1,000 1,000 1,000 40,000
enll conferencies 40 1,000 1,000 1,000 40,000
enll formacio 50 1,000 1,000 1,000 50,000
enll conferencies 50 1,000 1,000 1,000 50,000
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enll formacio 50 1,000 1,000 1,000 50,000
enll conferencies 40 1,000 1,000 1,000 40,000
enll formacio 50 1,000 1,000 1,000 50,000
endolls formacio 50 1,000 1,000 1,000 50,000
endolls formacio 50 1,000 1,000 1,000 50,000
endolls conferencies 40 1,000 1,000 1,000 40,000
endolls conferencies 40 1,000 1,000 1,000 40,000
clima formacio 50 1,000 1,000 1,000 50,000
clima conferencies 40 1,000 1,000 1,000 40,000
TV 80 1,000 1,000 1,000 80,000
porter 40 1,000 1,000 1,000 40,000
megafonia 40 1,000 1,000 1,000 40,000
porta automatica 40 1,000 1,000 1,000 40,000
endolls formacio 50 1,000 1,000 1,000 50,000
endolls formacio 40 1,000 1,000 1,000 40,000
endolls conferencies 50 1,000 1,000 1,000 50,000
endolls conferencies 40 1,000 1,000 1,000 40,000

1.090,00 1,75 1.907,50

14.02.03.02.08 m   Cable H07Z-K (AS), 1x1.5mm2,col.tub                             

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipo-
lar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

emergencies 18 12,000 3,000 1,000 648,000
polsador 10 15,000 2,000 1,000 300,000

948,00 0,91 862,68

14.02.03.02.09 m   Cable H07Z-K (AS), 1x2.5mm2,col.tub                             

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipo-
lar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

punt de treball 13 10,000 3,000 2,000 780,000
projector 4 15,000 3,000 1,000 180,000
endolls 6 15,000 3,000 1,000 270,000
unitats clima 6 15,000 3,000 1,000 270,000
extractor 2 10,000 3,000 1,000 60,000
lluminaria i varis 80 7,000 3,000 1,000 1.680,000
varis previsió 400 1,000 1,000 1,000 400,000

3.640,00 1,04 3.785,60

14.02.03.02.10 m   Cable H07Z-K (AS), 1x4mm2,col.tub                               

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipo-
lar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

eixugamans 2 10,000 3,000 1,000 60,000

60,00 1,21 72,60

14.02.03.02.11 m   Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, munta

Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, muntada superficialment amb suports a
sostre o paret i amb separador inclòs. Inclou suport i la tapa en zones fora del cel ras.

tram PB 100 1,000 1,000 1,000 100,000
tram cuina 30 1,000 1,000 1,000 30,000

130,00 40,09 5.211,70

14.02.03.02.12 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada su-
perficialment

60,00 12,68 760,80

14.02.03.02.13 u   Caixa deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-54,munt.superf.           

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

6,00 24,42 146,52
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14.02.03.02.14 m   Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió end

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resis-
tència 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

1,00 2,86 2,86

14.02.03.02.15 m   Tub rígid acer galv.,DN=20mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistèn-
cia a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

30,00 3,68 110,40

14.02.03.02.16 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

lloc de treballs 13 10,000 1,000 1,000 130,000
projector 4 15,000 1,000 1,000 60,000
eixugamans 2 10,000 1,000 1,000 20,000
endolls 6 15,000 1,000 1,000 90,000
polsador 10 15,000 1,000 1,000 150,000
emergencia 18 12,000 1,000 1,000 216,000
clima 6 15,000 1,000 1,000 90,000
lluminaries i varis 80 7,000 1,000 1,000 560,000
extractor 2 10,000 1,000 1,000 20,000

1.336,00 1,18 1.576,48

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

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

130,00 7,37 958,10

TOTAL SUBAPARTAT 14.02.03.02 INTERIOR MASIA .................... 17.704,73
SUBAPARTAT 14.02.03.03 QUADRE CLIMA                                                    

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

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

80,00 5,22 417,60

14.02.03.03.02 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata              

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

40,00 3,84 153,60

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

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripo-
lar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

40,00 1,75 70,00

14.02.03.03.04 m   Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, munta

Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, muntada superficialment amb suports a
sostre o paret i amb separador inclòs. Inclou suport i la tapa en zones fora del cel ras.

30,00 40,09 1.202,70

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

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

30,00 7,37 221,10
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TOTAL SUBAPARTAT 14.02.03.03 QUADRE CLIMA....................... 2.065,00

TOTAL APARTAT 14.02.03 CANALITZACIONS I CONDUCTORS.. 24.448,38
APARTAT 14.02.04 MECANISMES                                                      

14.02.04.01 u   Caixa mec.central.,plàstic,2 columnes,p/4mecanismes modulars,mun

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 co-
lumnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou placa endolls i ele-
ments informatics i marc de la caixa

4,00 19,31 77,24

14.02.04.02 u   Caixa mec.central.,plàstic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,mun

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 co-
lumnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou placa endolls i ele-
ments informatics i marc de la caixa

11,00 23,83 262,13

14.02.04.03 u   Caixa mec.central.,plàstic,4 columnes,p/8mecanismes modulars,mun

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 co-
lumnes, amb capacitat per a 8 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou placa endolls i ele-
ments informatics i marc de la caixa

1,00 27,65 27,65

14.02.04.04 u   Caixa de mecanismes decoratica, per a sis elements, preu alt, pe

Caixa de mecanismes decoratica, per a sis elements, preu alt, per a muntatge sobre taula. Inclou
placa endolls i elements informatics i marc de la caixa

1,00 45,24 45,24

14.02.04.05 u   Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar a

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, color blanc, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor de punt de treball

30,00 9,63 288,90

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

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

26,00 9,63 250,38

14.02.04.07 u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu alt,en

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
i marc, preu alt, encastada

6,00 11,28 67,68

14.02.04.08 u   Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu alt,encastat        

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat

10,00 10,51 105,10

TOTAL APARTAT 14.02.04 MECANISMES....................................... 1.124,32
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APARTAT 14.02.05 ENLLUMENAT                                                      
14.02.05.01 u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-1C-FT, de B.E.G. B

Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-1C-FT, de B.E.G.
Brück Electronic GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de
360º. Un canal amb sortida relé de 10A per a tot tipus de carregas incl. LED, Abast máx. transver-
sal 24 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1 min a 30 min. Ajust valor crepuscular 10-2000
Lux. Incorpora entrada per a pulsador i detector esclau. Versió fals sostre i superficie. Temperatura
de funcionamient -25ºC fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia
(opcional). Instal.lat i funcionant.

2,00 105,00 210,00

14.02.05.02 u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-2C-FT, de B.E.G. B

Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-2C-FT, de B.E.G.
Brück Electronic GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de
360º. Un canal amb sortida relé de 10A per a tot tipus de carregas incl. LED i  un canal amb sortida
relé de 3A lliure de potencial per a conectar equips HVAC Abast máx. transversal 24 m. IP20. Cla-
se II. Temporizació d´apagat 1 min a 30 min. Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada
per a pulsador i detector esclau. Versió fals sostre i superficie. Temperatura de funcionamient -25ºC
fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia (opcional). Instal.lat i fun-
cionant.

1,00 140,00 140,00

14.02.05.03 u   Detector esclau de sostre LUXOMAT PD4-S-FT, de B.E.G. Brück Elec

Suministre y col.locació de detector esclau de sostre LUXOMAT PD4-S-FT, de B.E.G. Brück Elec-
tronic GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de 360º. Abast
máx. transversal 24 m. IP20. Clase II Versió fals sostre i superficie. Temperatura de funcionamient
-25ºC fins a +50ºC.
Obligatori combinar amb un detector master. Instal.lat i funcionant.

2,00 165,00 330,00

14.02.05.04 u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD2N-M-1C-LED-FT, de B.E

Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD2N-M-1C-LED-FT, de
B.E.G. Brück Electronic GmbH o equivalent, amb anell integrat amb angle de detecció de 360º. Un
canal amb sortida relé de 10A per a tot tipus de carregas incl. Abast máx. transversal 10 m. IP20.
Clase II. Temporizació d´apagat 1 seg a 18h. Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada
per a pulsador i detector esclau. Anell embellidor amb 6 LEDs de 0,25W. Temperatura de funciona-
mient -25ºC fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia (opcional).
Instal.lat i funcionant.

1,00 104,00 104,00

14.02.05.05 u   Detector de moviment de sostre LUXOMAT PD3N-1C, de B.E.G.       

Suministre y col.locació de detector de moviment de sostre amb un canal LUXOMAT PD3N-1C, de
B.E.G. Brück Electronic GmbH o equivalent, amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sortida
relé de 10A per a tot tipus de carregas incl. LED Abast máx. transversal 10 m. IP20. Clase II. Tem-
porizació d´apagat 1 min a 30 min o impuls Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Versió fals sostre i
superficie. Temperatura de funcionamient -25ºC fins a +50ºC.
Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia (opcional). Instal.lat i funcionant

2,00 62,00 124,00

14.02.05.06 u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-DALI/DSI-FT, de B.

Subministrament y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-DALI/DSI-FT,
de B.E.G. Brück Electronic GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de de-
tecció de 360º. Un canal amb sortida DAL/DSI, Abast máx. transversal 24 m. IP20. Clase II. Tem-
porizació d´apagat 1 min a 30 min. Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada per a pul-
sador i detector esclau. Versió fals sostre i superficie.
Temperatura de funcionamient -25ºC fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comandament
a distancia (opcional). Instal.lat i funcionant.

2,00 139,00 278,00

14.02.05.07 u   Cable de control enllumenat regulable dos pols tipus KNX homolog

Cable de control enllumenat regulable dos pols tipus KNX homologat, col·locat
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170,00 1,46 248,20

14.02.05.08 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

170,00 1,18 200,60

14.02.05.09 u   Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,240-270lúmens,auton< 

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'auto-
nomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

18,00 104,46 1.880,28

14.02.05.10 u   Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperat

Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperatura de color de 4000, 2.400 lm i un
grau de rendiment de color Ra=85, UGR<22 de forma rodona i muntada encastada al sostre. Model
NORMALIT HAT Ref. EH24B o equivalent.

2,00 38,95 77,90

14.02.05.11 u   Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperat

Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperatura de color 4000K, protecció
IP44, no regulable, Model AVANT LED LEDPROOF ECCO Ref. LPE120038W 4000 o equivalent
muntada superficialment.

1,00 37,95 37,95

14.02.05.12 m   Hi-trac 13824                                                   

Hi-trac lluminaria de llum indirecte blanc (RAL9002) led de 12w i 1380 lumens, color 3000K blanc cà-
lid, commutable, model ERCO 13824 o equivalent, per a muntar superficialment, col·locat

5,00 428,87 2.144,35

14.02.05.13 u   Downlight 86582                                                 

Llumenera decorativa encastar tipus downlight led, de 19 W de potència de la llumenera, 1860 lm de
flux lluminós, amb reixa de lames negre, color 3000K blanc càlid, sistema de lents wide flood, model
ERCO compar 86582 o equivalent, encastada

2,00 340,03 680,06

14.02.05.14 u   Banyador de paret 86733                                         

Llumenera decorativa encastar tipus banyador de paret amb lent, led, de 12 W de potència de la llu-
menera, 1260 lm de flux lluminós, amb reixa de lames negre, color 3000K blanc càlid, commutable,
model ERCO compar 86733 o equivalent, encastada

3,00 375,45 1.126,35

14.02.05.15 u   Downlight 86579                                                 

Llumenera decorativa encastar tipus downlight led, de 19 W de potència de la llumenera, 1860 lm de
flux lluminós, amb reixa de lames negre, color 3000K blanc càlid, sistema de lents extra wide flood,
model ERCO compar 86579 o equivalent, encastada

6,00 340,03 2.040,18

14.02.05.16 u   Downlight 52230                                                 

Llumenera decorativa encastar tipus downlight led, de 19 W de potència de la llumenera, 1860 lm de
flux lluminós, amb reixa de lames negre, color 3000K blanc càlid, sistema de lents wide flood, amb
sistema casambi bluetooth, model ERCO compar 52230 o equivalent, encastada

8,00 427,95 3.423,60

14.02.05.17 u   Banyador de paret 52262                                         

Llumenera decorativa encastar tipus banyador de paret led, de 12 W de potència de la llumenera,
1260 lm de flux lluminós, amb reixa de lames negre, color 3000K blanc càlid, sistema de lents wide
flood, amb sistema casambi bluetooth, model ERCO compar 52262 o equivalent, encastada

12,00 467,55 5.610,60
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14.02.05.18 u   Downlight 52228                                                 

Llumenera decorativa encastar tipus downlight led, de 19 W de potència de la llumenera, 1860 lm de
flux lluminós, amb reixa de lames negre, color 3000K blanc càlid, sistema de lents extra wide flood,
amb sistema casambi bluetooth, model ERCO compar 52228 o equivalent, encastada

25,00 428,35 10.708,75

14.02.05.19 m   Projector banyador 70463                                        

Projector banyador blanc, led de 10w i 930 lumens, color 3000K blanc càlid,  lent extra wide flood
model ERCO 70463 o equivalent, amb font d'alimentació, muntat a carril

5,00 391,12 1.955,60

14.02.05.20 m   Lluminària ascensor                                             

Aplic banyador de paret per a llum d'ascensor, model LAMP AMBIENT LED o equivalent, per a
muntar superficialment, col·locat

1,00 197,07 197,07

14.02.05.21 m   Lluminària d'escala aplic led                                   

Aplic banyador de paret per a llum d'escala, model LAMP AMBIENT LED 40w o equivalent, per a
muntar superficialment, col·locat

2,00 226,14 452,28

14.02.05.22 m   Peces i accessoris necessaris ERCO o equivalent, col·locat. Form

Peces i accessoris necessaris ERCO o equivalent, col·locat. Format per:

- 7ud Peça per suspenció perfil Hi-trac Ref 13490
- 7ud  Suspensió cable metàl.lic Ref. 12557
- 2ud Tapa final Ref.13885
- 5ud Alimentació elèctrica Ref. 12553
- 2ud Cable esperal Ref. 12693
- 2ud Suspensió amb cable metàl.lic
- 5ud Alimentació elèctrica Ref.12552
- 4ud Acoplament Ref.79315

1,00 1.130,89 1.130,89

TOTAL APARTAT 14.02.05 ENLLUMENAT....................................... 33.100,66

TOTAL SUBCAPITOL 14.02 ELECTRCITAT .................................... 106.719,03
SUBCAPITOL 14.03 CLIMATITZACIÓ                                                   
APARTAT 14.03.01 UNITATS EXTERIORS                                               

14.03.01.01 u   Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal var

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament
elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor, possi-
bilitat de funcionament amb calefacció contínua, potència frigorífica de 39,2 kW i potència calorífica de
44,1kw, model LG ARUM140LTE5 o equivalent, elevada eficiència estacional determinada segons
la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter, col.locada.
Inclou posta en marxa del servei tècnic del fabricant. Inclou la part proporcional de neteja dels circuits
amb nitrogen i la prova de pressió dels circuits frigorífics segons normativa vigent.

1,00 7.542,48 7.542,48

14.03.01.02 u   Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi invert

Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi inverter i Therma V de LG o equivalent
model PMNFP14A1, col.locada

1,00 122,94 122,94

14.03.01.03 kg  Càrrega gas R-407c/R-410a                                       

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a. S'inclou treballs de neteja de
les canonades amb gas nitrògen. S'inclou la prova de pressió segons normativa vigent.

16,00 53,24 851,84
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14.03.01.04 m   Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 300 m

Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 300 mm, amb 1 compartiment, de color
blanc, muntada sobre paraments

15,00 33,08 496,20

TOTAL APARTAT 14.03.01 UNITATS EXTERIORS.......................... 9.013,46
APARTAT 14.03.02 UNITATS INTERIORS                                               

14.03.02.01 u   Unitat interior de sostre de tipus cassette ARNU24GTPC4         

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 8kW de potència tèrmica i 7.1kw de potència frigorífica,
model LG ARNU24GTPC4 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions
amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 90x90 a vies ENCXLEU o equivalent.
Totalment instal.lat i connectat a sistema de canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb
bomba de condensats inclosa.

4,00 1.076,14 4.304,56

14.03.02.02 u   Unitat interior per a conductes ARNU12GM1A4                     

Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 4 kW de potència tèrmica I
3.6KW de potència frigorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A,
model LG ARNU12GM1A4, col.locada. Totalment instal.lat i connectat a sistema de canonades fri-
gorifiques i electrèctiques i de senyal.

1,00 801,21 801,21

14.03.02.03 u   Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a sistema Mult

Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a sistema Multi V bomba de calor, col·locat.

2,00 75,46 150,92

14.03.02.04 u   Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recupera

Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal va-
riable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador indivi-
dal, amb 2 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.005 kW com a
màxim, model LG PRH023 o equivalent, col·locat

1,00 916,81 916,81

14.03.02.05 u   Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recupera

Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal va-
riable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador indivi-
dal, amb 4 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.005 kW com a
màxim, model LG PRH043 o equivalent, col·locat

1,00 1.749,74 1.749,74

14.03.02.06 u   Unitat control remot per cable programable (termòstat) model LG 

Unitat control remot per cable programable (termòstat) model LG PREMTB001 o equivalent, color
blanc, per unitats interiors i recuperadors, col.locada, connectada i programada.

5,00 83,46 417,30

14.03.02.07 u   Unitat de control tàctil model LG AC SMART V  PACS5A000 o equiva

Unitat de control tàctil model LG AC SMART V  PACS5A000 o equivalent, controla 128 unitats inte-
riors, amb passarel.la BACNET integrada. Inclou dos ports per entrades digitals i dos ports per sorti-
des digitals. Permet la funció de monitorització d'energia i poden incloures els plànols de l'edifici,
col.locada i programada i en funcionament.

1,00 2.721,21 2.721,21

14.03.02.08 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treba-
llar fins a velocitat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda (lliure d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
classificació CPR, col·locat sota tub o canal

25,00 1,55 38,75
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14.03.02.09 u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,des

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6A UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

1,00 16,04 16,04

14.03.02.10 u   Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb bateria d'expan

Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb bateria d'expansió directe. Cortina d'aire decorativa
d'estil arquitectònic contemporani model AIRTECNICS ZEN 1500 VRF15-LG-H o equivalent amb
bomba de calor d'alt estalvi energètic: Reducció de fins al 70% de consum i emissions de CO2 (mo-
de calor). Disseny minimalista i elegant que s’integra a qualsevol ambient, oferint infinites possibilitats
de personalització. Els panells poden incloure logotips, il·luminació, retolació, senyalització de segu-
retat o informativa, grafismes, imatges, rellotges, tot d'acord amb les especificacions de la DF.  Pa-
nells frontals d’alumini anoditzat. Opcionalment es poden muntar panells d'acer inoxidable texturat,
raspallat o setinat mirall. També d'altres materials com xapa galvanitzada verge, pintada o envellida,
fusta, plàstics llisos o texturitzats, etc. Carcassa central d’acer galvanitzat, acabada amb pintura de
color negre forja com estàndard. Altres colors disponibles sota  comanda. Difusors lineals de descàr-
rega amb lames d’alumini anoditzat tipus airfoil, regulables en ambdues direccions. Ventiladors centrí-
fugs de doble aspiració amb motors de rotor extern de baix nivell sonor. Selector de 5 velocitats. Els
models ´´EC´´ incorporen ventiladors eficients de molt baix consum. Inclou bateria expansió directa
per treballar en mode calor amb sensors de temperatura instal·lats. Control Plug&Play CS-5DX-NE
slave DX amb selector de 5 velocitats i cable telefònic de 7m inclosos. Preparada per connectar a
bomba de calor LG VRF (R410A/R32) i vàlvula d'expansió directa PRLK048A0 no incloses. Inclou
Kit Interface VRF PAHCMRA000 adaptat per cortina i control programable LG PREMTB001.

Cabal: 2920 m3/h
Ventiladors: 0,284 kW 2,48 A 230Vx1 50/60Hz
Capacitat calorífica: 15,32 kW
Dimensions: 291x473x1620 mm (fondària, alçada, longitud)t, col·locada mural

1,00 3.988,43 3.988,43

14.03.02.11 u   Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o equivale

Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o equivalent, per a UTAs de mitja ta-
many  fins 28kw connectades amb unitats VRV exteriors, col.locat i connectat

1,00 206,94 206,94

TOTAL APARTAT 14.03.02 UNITATS INTERIORS........................... 15.311,91
APARTAT 14.03.03 CANONADES FRIGORÍFIQUES                                         

14.03.03.01 m2  Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix
25 mm, conductivitat tèrmica = 0,032 W/(mK) a 10º C, amb recobriment exterior de alumini, paper
kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie
Conductes Climaver d'ISOVER NETO o equivalent, muntat encastat en el cel ras. Reacció al foc
B-s1, d

7,00 37,35 261,45

14.03.03.02 m2  Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació d'embocadura de reixa o recuperador de conducte rectangular de llana mineral de vidre
(MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, conductivitat tèrmica = 0,032 W/(mK) a 10º C,
amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior
de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER NETO o equivalent,
muntat encastat en el cel ras. Reacció al foc B-s1, d

2,00 37,35 74,70

14.03.03.03 u   Reixeta d'impulsió de doble deflexió, d'una filera d'aletes orie

Reixeta d'impulsió de doble deflexió, d'una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini, de
800x150 mm, de secció recta , amb comporta de regulació de cabal tipus corredissa, model MADEL
CTM-AN+SP+CM 800X150 o equivalent, amb plènum de connexió i fixada al bastiment

1,00 65,27 65,27
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14.03.03.04 u   Reixeta de retorn , d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'

Reixeta de retorn , d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x200 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta , amb comporta de regulació de cabal tipus corredissa,
model MADEL DMT-AR+SP+CM 800X200 o equivalent, amb plènum de connexió i fixada al basti-
ment

1,00 58,27 58,27

14.03.03.05 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

30,00 6,79 203,70

14.03.03.06 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

134,00 8,23 1.102,82

14.03.03.07 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

35,00 8,88 310,80

14.03.03.08 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·lo-
cat superficialment

102,00 9,34 952,68

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

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·lo-
cat superficialment

57,00 19,36 1.103,52

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

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·lo-
cat superficialment

30,00 22,11 663,30

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

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

30,00 28,04 841,20

14.03.03.12 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=13

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

169,00 5,92 1.000,48

14.03.03.13 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=19

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà
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204,00 9,04 1.844,16

14.03.03.14 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=32

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

45,00 10,91 490,95

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

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripo-
lar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

270,00 1,75 472,50

14.03.03.16 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

270,00 1,18 318,60

14.03.03.17 m   Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, ap

Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de
secció per fil. Totalment muntat, connexionat i provat.

270,00 1,95 526,50

TOTAL APARTAT 14.03.03 CANONADES FRIGORÍFIQUES.......... 10.290,90
APARTAT 14.03.04 SANEJAMENT                                                      

14.03.04.01 m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

18,00 14,79 266,22

14.03.04.02 m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=32

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Inclou part proporcional de si-
fons de connexió a unitat interior

32,00 14,48 463,36

TOTAL APARTAT 14.03.04 SANEJAMENT ....................................... 729,58
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APARTAT 14.03.05 SALA ASSOCIACIÓ                                                 
14.03.05.01 u   Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per ai

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire. Unitat exterior de 9.500w en
fred i 10.800w de calor, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R32, nivell de po-
tència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, model LG UU36WR.U30 o equivalent,
col.locada i connectada, totalment en funcionament.

1,00 1.157,81 1.157,81

14.03.05.02 u   Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centr

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de bomba de calor,
amb 4 vies de sortida d'aire, de 9.5 kW de potència tèrmica i 10.8kw de potència frigorífica, model
LG UT36R.NM0 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid fri-
gorífic R32, col.locada. Inclou panell frontal per a 4 vies PT-UMC1 ENCXLEU o equivalent. Total-
ment instal.lat i connectat a sistema de canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb bom-
ba de condensats inclosa. INCLOU COMANDAMENT TERMOSTAT PER CABLE.

1,00 703,21 703,21

14.03.05.03 kg  Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R32, s'i

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R32, s'inclou neteja de les canonades amb gas
nitrògen i la prova de pressió segons normativa vigent.

2,16 61,48 132,80

14.03.05.04 kg  Realització de memòria justificativa segons normativa UNE EN 378

Realització de memòria justificativa segons normativa UNE EN 378 i realització del contracte de
manteniment del sistema.

1,00 250,00 250,00

14.03.05.05 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·lo-
cat superficialment

70,00 6,79 475,30

14.03.05.06 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·lo-
cat superficialment

70,00 9,34 653,80

14.03.05.07 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=19

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

60,00 7,22 433,20

14.03.05.08 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=19

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

60,00 9,04 542,40

14.03.05.09 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=32

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

20,00 10,91 218,20
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14.03.05.10 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripo-
lar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

130,00 1,75 227,50

14.03.05.11 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

130,00 1,18 153,40

14.03.05.12 u   Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi invert

Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi inverter i Therma V de LG o equivalent
model PMNFP14A1, col.locada

1,00 122,94 122,94

TOTAL APARTAT 14.03.05 SALA ASSOCIACIÓ.............................. 5.070,56
APARTAT 14.03.06 SALA RACK                                                       

14.03.06.01 u   Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per ai

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire. Unitat exterior de 6600w en
fred i 7.500w de calor, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R32, nivell de po-
tència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, model LG PC24SQ.UL2 o equivalent,
col.locada i connectada, totalment en funcionament.

1,00 727,87 727,87

14.03.06.02 u   Unitat interior de paret de tipus split amb ventilador centrífug

Unitat interior de paret de tipus split amb ventilador centrífug per a sistemes de bomba de calor, de
6.6 kW de potència tèrmica i 7.5kw de potència frigorífica, model LG PC24SQ.NSK o equivalen-
tamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col.locada. Total-
ment instal.lat i connectat a sistema de canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal.  INCLOU
COMANDAMENT PER CABLE.

1,00 657,67 657,67

14.03.06.03 kg  Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R32, s'i

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R32, s'inclou neteja de les canonades amb gas
nitrògen i la prova de pressió segons normativa vigent.

2,00 61,48 122,96

14.03.06.04 kg  Realització de memòria justificativa segons normativa UNE EN 378

Realització de memòria justificativa segons normativa UNE EN 378 i realització del contracte de
manteniment del sistema.

1,00 250,00 250,00

14.03.06.05 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=19

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

60,00 7,22 433,20

14.03.06.06 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=32

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

20,00 10,91 218,20
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14.03.06.07 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripo-
lar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

100,00 1,75 175,00

14.03.06.08 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

100,00 1,18 118,00

14.03.06.09 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

40,00 8,88 355,20

14.03.06.10 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

40,00 6,79 271,60

14.03.06.11 u   Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi invert

Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi inverter i Therma V de LG o equivalent
model PMNFP14A1, col.locada

1,00 122,94 122,94

TOTAL APARTAT 14.03.06 SALA RACK........................................... 3.452,64

TOTAL SUBCAPITOL 14.03 CLIMATITZACIÓ................................. 43.869,05
SUBCAPITOL 14.04 VENTILACIÓ                                                      
APARTAT 14.04.01 UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE                                    

14.04.01.01 u   Recuperador de calor amb un cabal de 1.500 m3/h a una pressió es

Recuperador de calor amb un cabal de 1.500 m3/h a una pressió estàtica de 150 Pa (dades sense
bateria frigorifica), de posició vertical amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x400 W de potència
elèctrica total absorbida, Inclou bateria frigorífica de 9.2kw model LG E-AVDU-REVAC-1800 o equi-
valent, col.locat i connectat a instal.lació elèctrica, de control, i de sanejament, inclou connexió amb
tolva flexible als quatre conductes d'aire. Inclou peus de muntatge vertical i amortidors. Muntatge inte-
rior edifici  i muntatge exterior edifici per tant s'ha d'incloure un sostre anti pluja. Inclou filtre F8 i prefil-
tre F6.

1,00 7.087,48 7.087,48

14.04.01.02 u   Recuperador de calor amb un cabal de 1.800 m3/h a una pressió es

Recuperador de calor amb un cabal de 1.800 m3/h a una pressió estàtica de 150 Pa (dades sense
bateria frigorifica), de posició vertical amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x400 W de potència
elèctrica total absorbida, Inclou bateria frigorífica de 13,8kw model LG E-AVDU-REVAC-2300 o
equivalent, col.locat i connectat a instal.lació elèctrica, de control, i de sanejament, inclou connexió
amb tolva flexible als quatre conductes d'aire. Inclou peus de muntatge vertical i amortidors. Muntat-
ge exterior edifici per tant s'ha d'incloure un sostre anti pluja. Inclou filtre F8 i prefiltre F6.

1,00 7.537,48 7.537,48

14.04.01.03 u   Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o equivale

Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o equivalent, per a UTAs de mitja ta-
many  fins 28kw connectades amb unitats VRV exteriors, col.locat i connectat

2,00 206,94 413,88
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14.04.01.04 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

100,00 1,18 118,00

14.04.01.05 u   Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb condu

Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb conductors de coure, per a telegestió,
col·locat

100,00 1,61 161,00

14.04.01.06 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada su-
perficialment

3,00 12,68 38,04

14.04.01.07 u   Kit de control d'aire per retorn per a recuperador model LG ENCX

Kit de control d'aire per retorn per a recuperador model LG ENCXLE3 o equivalent, col·locat

2,00 438,94 877,88

TOTAL APARTAT 14.04.01 UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE.... 16.233,76
APARTAT 14.04.02 CONDUCTES I REIXES                                              

14.04.02.01 m2  Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix
25 mm, conductivitat tèrmica = 0,032 W/(mK) a 10º C, amb recobriment exterior de alumini, paper
kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie
Conductes Climaver d'ISOVER NETO o equivalent, muntat encastat en el cel ras. Reacció al foc
B-s1, d

15X15 4 2,000 0,600 1,000 4,800
20X20 4 2,000 0,800 1,000 6,400
30X20 4 2,000 1,000 1,000 8,000
30X20 4 2,000 1,000 1,000 8,000
40X20 4 2,000 1,200 1,000 9,600
45X20 4 2,000 1,300 1,000 10,400
50X20 2 5,000 1,400 1,000 14,000
50X20 2 17,000 1,400 1,000 47,600
15X15 ASSOCIACIÓ 1 7,000 0,600 1,000 4,200
25X15 ASSOCIACIÓ 1 13,000 0,800 1,000 10,400

123,40 37,35 4.608,99

14.04.02.02 m2  Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació d'embocadura de reixa o recuperador de conducte rectangular de llana mineral de vidre
(MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, conductivitat tèrmica = 0,032 W/(mK) a 10º C,
amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior
de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER NETO o equivalent,
muntat encastat en el cel ras. Reacció al foc B-s1, d

36,00 37,35 1.344,60

14.04.02.03 u   Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes corbades o

Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes corbades orientables individualment i paral.leles a
la cota major per instal.lar a partir de 2.6mts d'alçada, d'alumini anoditzat platejat, de 562x100 mm,
model MADEL AMT-AC+SP o equivalent, amb comporta de regulació de cabal tipus corredissa,
amb plènum de connexió i fixada al bastiment del sostre de plaques de 60x60 de perfileria vista.

32,00 45,59 1.458,88

14.04.02.04 m   Transició de tub rectangular a tub rodò de diferents diàmetres p

Transició de tub rectangular a tub rodò de diferents diàmetres per a connectar a recuperador

4,00 125,27 501,08
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14.04.02.05 m   Xemeneia circ.helic. ac.galv+fibra+ac.galv.,d=350mm,munt.superf.

Conducte circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 350 mm de diàmetre per
tram exterior del conducte de ventilació, muntada superficialment. S'inclou colzes i suports

55,00 112,55 6.190,25

TOTAL APARTAT 14.04.02 CONDUCTES I REIXES........................ 14.103,80
APARTAT 14.04.03 VENTILACIÓ LAVABOS                                              

14.04.03.01 u   Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta 

Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta les seves prestacions a les condicions
ambientals a través de dos sensors, un detector de presència i a un sensor d'humitat  , monofàsic
per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal a 32Pa, de pressió mitjana i fixat al conducte de distri-
bució. Model Soler i Palau SILENT DUAL 200 o equivalent.

LAVABOS 2 1,000 1,000 1,000 2,000
SALA RACK 1 1,000 1,000 1,000 1,000

3,00 156,40 469,20

14.04.03.02 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0.6mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment. S'inclouen accessoris i suports.

40,00 18,06 722,40

TOTAL APARTAT 14.04.03 VENTILACIÓ LAVABOS ....................... 1.191,60

TOTAL SUBCAPITOL 14.04 VENTILACIÓ....................................... 31.529,16
SUBCAPITOL 14.05 TELEGESTIÓ                                                      

14.05.01 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treba-
llar fins a velocitat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda (lliure d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
classificació CPR, col·locat sota tub o canal

200,00 1,55 310,00

14.05.02 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2.5mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), penta-
polar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en canal o safata

200,00 2,39 478,00

14.05.03 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

200,00 1,18 236,00

14.05.04 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada su-
perficialment

10,00 12,68 126,80

14.05.05 u   Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb condu

Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb conductors de coure, per a telegestió,
col·locat

100,00 1,61 161,00

TOTAL SUBCAPITOL 14.05 TELEGESTIÓ ...................................... 1.311,80
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SUBCAPITOL 14.06 COMUNICACIÓ                                                     
APARTAT 14.06.01 SISTEMA ALARMA MINUSVÀLIDS                                      

14.06.01.01 u   SISTEMA ALARMA 4 LAVABOS                                        

Sistema de selalització d'alarma de lavabos de persones discapacitades en zones d'ús públic model
Sonotrack sistema advantcall o equivalent, amb font d'alimentació per un màxim de 8 banys format
per:

* Font d'alimentació 24Vdc-1A
* Unitat display
* 4 Ud polsador SOS amb tirador. Esclau
* 4Ud Polsador Presència. Master
* 4Ud Indicador lluminòs de passadís. 4 Camps

S'inclouen caixes d'encastar i posta en marxa.

1,00 1.317,03 1.317,03

14.06.01.02 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 6x1.5mm2,col.superf.                 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multi-
polar, de secció 6 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat superficialment

1,00 3,63 3,63

14.06.01.03 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

150,00 1,18 177,00

14.06.01.04 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada su-
perficialment

5,00 12,68 63,40

14.06.01.05 m   Cable p/sonoritzacions,8x0,25mm2,LSZH,col·locat en tub          

Cable per a sonoritzacions de 8x0,22 mm2, aïllament i coberta plàstica lliure d'halògens, col·locat en
tub

150,00 1,71 256,50

TOTAL APARTAT 14.06.01 SISTEMA ALARMA MINUSVÀLIDS .... 1.817,56
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APARTAT 14.06.02 VEU I DADES                                                     
SUBAPARTAT 14.06.02.01 RACK I ELECTRONICA DE XARXA                                     

14.06.02.01.01 u   Armari metàl.+bastid.rack 19´´,42 U,2000x800x1000mm,1 comp.,a/po

Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 1000 mm (al-
çària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb
panells laterals i estructura desmuntable, col·locat

1,00 1.013,36 1.013,36

14.06.02.01.02 u   Safata extraïble xapa acer p/rack 19´´,fixació front.+post.s/mun

Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i
posterior sobre els muntants, per a una càrrega màxima de 45 kg i una fondària de 1000 mm, fixada
mecànicament

2,00 137,34 274,68

14.06.02.01.03 u   Mòdul ventil.p/rack 19´´,4 ventilador axial,2 U,230V,Q=640m3/h,a

Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 4 ventiladors de tipus axial, de 2
unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 640 m3/h, amb termòstat i pilot,
col·locat

1,00 191,95 191,95

14.06.02.01.04 u   Regl.aliment.fixa,6 schucko 2P+T,PIA 2P-16A,p/armar. rack 19´´,1

Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic
magnetotèrmic bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixa-
da mecànicament

1,00 255,86 255,86

14.06.02.01.05 u   Panell int.lliscant,24 RJ45 cat.6 U/UTP,p/rack 19´´,1U,a/org.cab

Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bas-
tidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament

3,00 278,94 836,82

14.06.02.01.06 u   Router 1 port ADSL i 4 ports 10 Mbps,comp.ADSL2+                

Encaminador (router) d'1port ADSL i 4 ports 10 Mbps, compatible ADSL 2+, amb alimentació a
240V, col·locat i connectat

1,00 126,23 126,23

14.06.02.01.07 u   Switch 24 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+2 port 1/10Gbps(SFP),PoE,

Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 UP LINKS 1G SFP
compatible amb alimentació Ethernet (PoE), per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat
i connectat. Model Aruba 2930F PoE+ 24p Inclided Power cord - Europe localitazation HPE 1Y FC
NBD Exch Aruba 2930F 24G P SVC (for JL261A) o equivalent. Totalment en funcionament

1,00 2.268,02 2.268,02

14.06.02.01.08 u   Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+4 ports 1/10Gbps(SFP),PoE

Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 UP LINKS 1G SFP
compatible amb alimentació Ethernet (PoE), per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat
i connectat. Model Aruba 2930F PoE+ 48p Inclided Power cord - Europe localitazation HPE 1Y FC
NBD Exch Aruba 2930F 48G P SVC (for JL261A) o equivalent. Totalment en funcionament

1,00 2.843,02 2.843,02

14.06.02.01.09 u   Centraleta telefònica per a 3 linies exteriors digitals XDSI, 8 

Centraleta telefònica per a 3 linies exteriors digitals XDSI, 8 extensions analògiques i 15 extensions
digitals, col·locada mural

1,00 1.296,51 1.296,51

14.06.02.01.10 u   Telèfon XDSI operador centraleta, col.                          

Telèfon XDSI per a operadora de centraleta, connector tipus RJ12, col·locat

1,00 100,51 100,51

TOTAL SUBAPARTAT 14.06.02.01 RACK I ELECTRONICA DE
XARXA................................................................................................

9.206,96
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SUBAPARTAT 14.06.02.02 CANALITZACIONS, CONDUCTORS I MECANISMES                         
14.06.02.02.01 u   Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d�

Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d’antena externa. Model Extreme net-
works AP305C/CX o equivalent. Punt d'accés basat en un nou sistema-ona-xip (SoC) amb dues
ràdios integrats de doble banda que proporciona el millor valor amb Wi-Fi 6 d’alta eficiència.Tecnolo-
gia avançada de ràdio 802.11ax 2x2: 2 taxes de dades de fins a 2,4 Gbps simultàniament tant en el
2.4 Ràdio GHz i 5 GHz. Connectivitat dual de 5 GHz
S’inclou un sensor de llum integrat i mesurador d’energia integrat per ajudar a conservar el consum
d’energia.
Amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i con-
nectat

3,00 331,03 993,09

14.06.02.02.02 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treba-
llar fins a velocitat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda (lliure d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
classificació CPR, col·locat sota tub o canal

1.210,00 1,55 1.875,50

14.06.02.02.03 u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,des

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6A UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

22,00 16,04 352,88

14.06.02.02.04 u   Presa multimèdia,tipus univ.,+connector HDMI,a/tapa,encastada   

Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI femella 2.0 4K 100Mbps, amb tapa, ins-
tal.lada en bastidor de caixa de punt de treball. Inclou soldadura al cable HDMI o el seu grimpat.

8,00 25,12 200,96

14.06.02.02.05 m   Cable per a transmissió de dades HDMI per a punt de projector, a

Cable per a transmissió de dades HDMI per a punt de projector, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

60,00 2,70 162,00

14.06.02.02.06 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=25mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

220,00 1,29 283,80

14.06.02.02.07 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=32mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

60,00 1,52 91,20

TOTAL SUBAPARTAT 14.06.02.02 CANALITZACIONS,
CONDUCTORS I MECANISMES......................................................

3.959,43

TOTAL APARTAT 14.06.02 VEU I DADES ........................................ 13.166,39
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APARTAT 14.06.03 ESCOMESA EXTERIOR                                               
14.06.03.01 m   Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

ED. ALBERG 2 40,000 1,000 1,000 80,000
INTERIOR MASIA

80,00 2,89 231,20

14.06.03.02 m   Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=125mm,28J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

INTERIOR MASIA 2 15,000 1,000 1,000 30,000
ESCOMESA CARRER 2 90,000 1,000 1,000 180,000

210,00 3,96 831,60

TOTAL APARTAT 14.06.03 ESCOMESA EXTERIOR........................ 1.062,80

TOTAL SUBCAPITOL 14.06 COMUNICACIÓ .................................. 16.046,75
SUBCAPITOL 14.07 INTERFONIA                                                      

14.07.01 u   Sistema de comunicació per a obertura de porta carrer, format pe

Sistema de comunicació per a obertura de porta carrer, format per placa de carrer sistema digital amb
1 pulsador , equipada amb intercomunicador audio i video, telecàmara de color i amb targeter, servei
a simple i múltiple accés, muntada encastada, monitor interior a color, sistema d'obertura de porta au-
tomàtica carrer.

1,00 952,31 952,31

14.07.02 m   Cable p/transm.telefòn.,8 parells 0.51mm2,col.tub               

Cable per a transmissió telefònica, de 8 parells de cables de secció 0.51 mm2 cada un i col·locat en
tub

50,00 7,25 362,50

14.07.03 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

15,00 1,18 17,70

TOTAL SUBCAPITOL 14.07 INTERFONIA....................................... 1.332,51
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SUBCAPITOL 14.08 MEGAFONIA                                                       
APARTAT 14.08.01 CONFERÈNCIES                                                    

14.08.01.01 u   Amplificador mesclador 120 W RMS, 100 V, 2/AUX, 1/alarma, 5/MIC 

Amplificador mesclador de 120 W de potència RMS, amb quatre entrades de micròfon y dos d'auxi-
liar, entrada de emergència 0 dB prioritaria, amb relé de seguretat d'avisos per a línies d'altaveus
amb atenuadors, sortida per a altaveus de 100 V, sortida de línia per a enllaçar altres etapes de po-
tència, control de volumen individual para cada entrada, mode mesclador de micròfons amb prioritat
de MIC 1 sobre MIC 2, i ambdòs sobre entradas auxiliares (configurable), gong i alimentació phan-
tom seleccionable per a entrada MIC, control de greus, aguts i de volum general, preparat per a allot-
jar mòdul dinterfície telefònica i mòdul reproductor MP3, col·locat. Model Bosch Plena PLE-1ME120
o equivalent.

1,00 550,78 550,78

14.08.01.02 u   Pupitre micro. sobretaula,cable,gong 4 tons,prioritat avisos,col

Micròfon condensador unidireccional de sobretaula, connexió per cable, amb alimentació elèctrica lo-
cal o remota, col·locat. Model Bosch LBB 1950/10 o equivalent

1,00 172,41 172,41

14.08.01.03 u   Recpt.micro.s/fils,1 micro.,863-865MHz,16 canals,230V/24V,sobret

Receptor per a micròfon sense fils per a la recepció del senyal d'1 micròfon, freqüència de funciona-
ment de 863 a 865 MHz, commutació entre 16 canals, tensió d'alimentació de 230 V, tensió de sorti-
da de 24 V, de sobretaula, col·locat

1,00 186,75 186,75

14.08.01.04 u   Caixa acústica rect.,D=4´´/d=1´´,20W,100V,102dB,ABS,munt.a/lira 

Caixa acústica de forma rectangular, de transductor de baixa de 4´´ de diàmetre de l'altaveu de greus
i 0.75´´ de diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 15 W RMS de potència, de 100 V de tensió d'alimenta-
ció, nivell de pressió sonora 102 dB, cos d'ABS, per a col·locació interior, muntada amb lira de su-
port orientable inclòs. Model Bosch LB20-PC15-4.

6,00 79,71 478,26

14.08.01.05 m   Cable p/sonoritzacions, paral·lel bicolor 2x1,5mm2,LSZH,col·loca

Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat
en tub

100,00 0,97 97,00

14.08.01.06 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

100,00 1,18 118,00

TOTAL APARTAT 14.08.01 CONFERÈNCIES .................................. 1.603,20
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APARTAT 14.08.02 FORMACIÓ                                                        
14.08.02.01 u   Amplificador mesclador 120 W RMS, 100 V, 2/AUX, 1/alarma, 5/MIC 

Amplificador mesclador de 120 W de potència RMS, amb quatre entrades de micròfon y dos d'auxi-
liar, entrada de emergència 0 dB prioritaria, amb relé de seguretat d'avisos per a línies d'altaveus
amb atenuadors, sortida per a altaveus de 100 V, sortida de línia per a enllaçar altres etapes de po-
tència, control de volumen individual para cada entrada, mode mesclador de micròfons amb prioritat
de MIC 1 sobre MIC 2, i ambdòs sobre entradas auxiliares (configurable), gong i alimentació phan-
tom seleccionable per a entrada MIC, control de greus, aguts i de volum general, preparat per a allot-
jar mòdul dinterfície telefònica i mòdul reproductor MP3, col·locat. Model Bosch Plena PLE-1ME120
o equivalent.

1,00 550,78 550,78

14.08.02.02 u   Pupitre micro. sobretaula,cable,gong 4 tons,prioritat avisos,col

Micròfon condensador unidireccional de sobretaula, connexió per cable, amb alimentació elèctrica lo-
cal o remota, col·locat. Model Bosch LBB 1950/10 o equivalent

1,00 172,41 172,41

14.08.02.03 u   Recpt.micro.s/fils,1 micro.,863-865MHz,16 canals,230V/24V,sobret

Receptor per a micròfon sense fils per a la recepció del senyal d'1 micròfon, freqüència de funciona-
ment de 863 a 865 MHz, commutació entre 16 canals, tensió d'alimentació de 230 V, tensió de sorti-
da de 24 V, de sobretaula, col·locat

1,00 186,75 186,75

14.08.02.04 u   Altaveu sostre p/encastar 1 via,circ.,D=6´´,6W,100V,100dBencasta

Altaveu de sostre per a encastar, d'una via, de forma circular, de 6´´ de diàmetre interior, de 6 W
RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 100 dB, encastat. Model Bosch
LHM 0606/xx

5,00 45,01 225,05

14.08.02.05 m   Cable p/sonoritzacions, paral·lel bicolor 2x1,5mm2,LSZH,col·loca

Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat
en tub

100,00 0,97 97,00

14.08.02.06 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

100,00 1,18 118,00

TOTAL APARTAT 14.08.02 FORMACIÓ............................................ 1.349,99

TOTAL SUBCAPITOL 14.08 MEGAFONIA ....................................... 2.953,19
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SUBCAPITOL 14.09 SEGURETAT                                                       
14.09.01 u   Central intrusió,8-64 zones, transmis.telf. integr., a/bateria, 

Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 64
zones, possibilitat de fer fins a 4 particions, sortides de placa per a sirena exterior, sirena interior, llum
estroboscòpica i relé progamable, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230 V, inclosa una
bateria  de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, una tarjeta d'expansió per a comunicació IP i una tarjeta
de comunicacions amb dues sortides RS 232, amb 1 teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters,
amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada

1,00 1.063,97 1.063,97

14.09.02 u   Sirena exterior, cos PC, 1 to+flash, 120 db, a/bat.Ni-Cd, grau 3

Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, amb protecció me-
tàl·lica interna, d'1 to i flash de color ambre, sortida acústica de 120 dB a 1 m de distància, alimenta-
ció 12 Vcc, amb bateria de NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de carcassa i de pa-
ret, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 55, col·locada

1,00 155,36 155,36

14.09.03 u   Sirena interior, cos ABS, 1 to, 101 dB, grau 3, col·locada      

Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acús-
tica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN
50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada

1,00 57,77 57,77

14.09.04 m   Conductor blindat,apantallat,4x1mm2,col·locat en tub            

Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub

teclat 2 40,000 1,000 1,000 80,000
detector 4 40,000 1,000 1,000 160,000
contacte 1 40,000 1,000 1,000 40,000
sirena 2 40,000 1,000 1,000 80,000

360,00 1,42 511,20

14.09.05 u   Detector dual (IR+MW), abast 16m, 9cortines, angle 78°, antiemma

Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 16 m,
amb 9 cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sis-
tema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4,
col·locat superficialment

4,00 112,83 451,32

14.09.06 u   Detector dual (IR+MW) sostre, radi 10m, 18cortines, angle 360°, 

Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW) de sostre, radi de cobertura
de 10 m, amb 18 cortines, camp de visió de 360°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper
(NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons
UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment

1,00 179,17 179,17

14.09.07 u   Contacte magnètic cablej., plàstic ABS, p/munt.superf., 17mm, IP

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment
encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 17 mm (12 mm per a portes de ferro),
amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP
67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

1,00 45,02 45,02

14.09.08 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

360,00 1,18 424,80

14.09.09 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada su-
perficialment
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5,00 12,68 63,40

14.09.10 u   Caixa teclat digital,munt.superf.                               

Caixa per a teclat digital, muntada superficialment

2,00 48,41 96,82

14.09.11 u   Teclat digital per alarma intrusió, per a muntar superficialment

Teclat digital per alarma intrusió, per a muntar superficialment,per enclavament i desenclavament de
l'alarma, col·locat

2,00 156,51 313,02

14.09.12 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treba-
llar fins a velocitat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda (lliure d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
classificació CPR, col·locat sota tub o canal

25,00 1,55 38,75

14.09.13 u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,des

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6A UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

1,00 16,04 16,04

TOTAL SUBCAPITOL 14.09 SEGURETAT ....................................... 3.416,64
SUBCAPITOL 14.10 INCENDIS                                                        

14.10.01 u   Central detecció incendis analògica p/3 bucles,199 elements p/bu

Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 3 bucles, amb
possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoa-
nàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'ali-
mentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb
pany i clau, i muntada a la paret. S'inclouen dues bateries i una tarjeta d'expansió per a comunicació
IP i una tarjeta de comunicacions amb dues sortides RS 232

1,00 861,11 861,11

14.10.02 u   Sirena electr.,instal.analògica,102dB,alimentada llaç,multitò,IP

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del
llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'ex-
terior

1,00 134,24 134,24

14.10.03 u   Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal llum

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del
llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, col·locada a l'interior

1,00 66,55 66,55

14.10.04 u   Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+rearmable,direccio

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

3,00 252,16 756,48

14.10.05 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada su-
perficialment

3,00 12,68 38,04
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14.10.06 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

200,00 1,18 236,00

14.10.07 m   Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació

Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació (AS+) resistent al foc 3 hores, bi-
polar, de secció 2 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub. Model CAB017100 Plana Fabrega o equivalent.

200,00 1,72 344,00

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

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

6,00 48,63 291,78

14.10.09 u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret       

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

2,00 82,43 164,86

14.10.10 u   Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhes

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de
vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre para-
ment vertical

11,00 13,10 144,10

14.10.11 u   Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,làm.vinil/

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de là-
mina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit so-
bre parament vertical

15,00 17,17 257,55

14.10.12 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treba-
llar fins a velocitat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda (lliure d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
classificació CPR, col·locat sota tub o canal

25,00 1,55 38,75

14.10.13 u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,des

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6A UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

1,00 16,04 16,04

14.10.14 u   Segellat de pas de safata de 300x60mm amb varis sacs intumescent

Segellat de pas de safata de 300x60mm amb varis sacs intumescents EI90, instal·lat

2,00 118,61 237,22

TOTAL SUBCAPITOL 14.10 INCENDIS........................................... 3.586,72

TOTAL CAPITOL 14 INSTAL·LACIONS PLANTA BAIXA..................................................................................... 221.905,02

TOTAL...................................................................................................................................................................... 688.665,90
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CAPITOL 01 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS                                     
K2RA61H0     m3  Deposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Partida
a justificar

B2RA61H0     1,450 t   Deposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45 8,00 11,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

K2R641E0     m3  Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió residus
Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. Partida a justificar.

A0140000     0,750 h   Manobre                                                         19,91 14,93
C1RA2500     1,000 m3  Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o 22,61 22,61
A%AUX001     1,000 %   Despeses auxiliars mà d'obra                                    14,90 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

K2422033     m3  Càrrega mec.+transp.terres,reutilitz.obra,camió 7t,rec.<=2km    
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de fins a 2 km

C1311430     0,010 h   Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t                             73,78 0,74
C1501700     0,050 h   Camió transp.7 t                                                32,53 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

K225BS70     m3  Estesa+comp.rases,sorra ,0-3,5mm,g<25cm                         
Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera, de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a 25 cm

A0140000     0,500 h   Manobre                                                         19,91 9,96
B0310500     1,700 t   Sorra 0-3,5 mm                                                  x 1,01 16,68 28,64
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               10,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

K225177A     m3  Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<25cm,90% PM               
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
90% del PM

A0140000     0,010 h   Manobre                                                         19,91 0,20
C1316100     0,033 h   Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t                             45,00 1,49
C1335010     0,050 h   Corró vibratori autopropulsat,1,5-2,5t                          39,73 1,99
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,20 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

K222B432     m3  Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.(SPT 20-50),minicarreg
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

C13161E0     0,218 h   Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t,+acces.retroexcavador a=40-6 48,46 10,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

K2211353     m2  Neteja+esbrossada terreny,minicarreg.,+càrr.mec.s/camió/cont.   
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor

C1316100     0,058 h   Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t                             45,00 2,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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K2214622     m3  Excavació p/rebaix,terreny tràns.(SPT >50),pala carreg.+escar.,+
Excavació per a rebaix en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i
càrrega indirecta sobre camió

C13113B1     0,018 h   Pala carregadora s/caden. 11-17t,+escarificadora                89,49 1,61
C1312340     0,043 h   Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t                   85,58 3,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

K21AU010     u   Desmuntatge fulla porta tallafocs (1batent),a/mitj.manuals,càrr.
Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans ma-
nuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A012M000     0,150 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 3,70
A013M000     0,150 h   Ajudant muntador                                                21,17 3,18
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               6,90 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

K21AU00A     u   Desmunt.fulla porta fusta <2m2,m.man.,aplec p/aprofit.          
Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramen-
tes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió
o contenidor

A012A000     0,350 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 8,50
A0140000     0,700 h   Manobre                                                         19,91 13,94
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               22,40 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

K219A121     m   Arrencada revest.esglaó,m.man.,càrrega manual                   
Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000     0,300 h   Manobre                                                         19,91 5,97
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               6,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SIS CÈNTIMS

K2199511     m   Enderroc esglaó obra,compres.,càrrega manual                    
Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000     0,100 h   Manobre                                                         19,91 1,99
A0150000     0,100 h   Manobre especialista                                            20,59 2,06
C1101200     0,050 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              15,65 0,78
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               4,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

K2192913     m2  Enderroc solera form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega manual
Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

A0140000     0,100 h   Manobre                                                         19,91 1,99
A0150000     0,300 h   Manobre especialista                                            20,59 6,18
C1101200     0,150 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              15,65 2,35
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               8,20 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

K2194421     m2  Arrencada pavim. ceràmic,m.man.,càrrega manual                  
Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000     0,300 h   Manobre                                                         19,91 5,97
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               6,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SIS CÈNTIMS
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K218A410     m2  Enderroc cel ras+entram.sup.,m.manuals,càrr.man.                
Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A0140000     0,250 h   Manobre                                                         19,91 4,98
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               5,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SIS CÈNTIMS

K2153110     m2  Enderroc cob.inclin.,plaq.conf.,m.man.,càrrega manual           
Enderroc complet de coberta inclinada, de plaques conformades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

A0140000     0,600 h   Manobre                                                         19,91 11,95
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               12,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

K2151120     m2  Enderroc cob.inclin.,teules,m.man.,net+apl.p/reutilitz.,càrrega 
Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000     0,600 h   Manobre                                                         19,91 11,95
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               12,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

K2148211     m3  Enderroc mur,maçon.,m.man.,càrrega manual                       
Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000     8,000 h   Manobre                                                         19,91 159,28
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               159,30 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

K2148334     m3  Enderroc rampa                                                  
Enderroc de rampa de formigó armat.

A0125000     1,250 h   Oficial 1a soldador                                             24,25 30,31
A0140000     4,500 h   Manobre                                                         19,91 89,60
A0150000     5,500 h   Manobre especialista                                            20,59 113,25
C1101200     2,750 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              15,65 43,04
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               233,20 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

K2148K24     m2  Enderroc volta escala,ceràm.,mà+compress.càrrega manual         
Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor

A0140000     0,100 h   Manobre                                                         19,91 1,99
A0150000     0,300 h   Manobre especialista                                            20,59 6,18
C1101200     0,150 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              15,65 2,35
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               8,20 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

K2148AB1     m2  Enderroc sostre,bigueta.,m.man.,càrrega manual                  
Enderroc de sostre de bigueta prefabricada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor

A0125000     0,350 h   Oficial 1a soldador                                             24,25 8,49
A0140000     1,100 h   Manobre                                                         19,91 21,90
C200S000     0,350 h   Equip tall oxiacetilènic                                        6,61 2,31
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               30,40 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb SETZE CÈNTIMS
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K2164771     m2  Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càr
Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000     0,300 h   Manobre                                                         19,91 5,97
A0150000     0,300 h   Manobre especialista                                            20,59 6,18
C2001000     0,300 h   Martell trenc.man.                                              3,26 0,98
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               12,20 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

K2182231     m2  Repicat arreb.,mort.ciment,m.man.,càrrega manual                
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000     0,600 h   Manobre                                                         19,91 11,95
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               12,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

K2183501     m2  Arrencada enrajolat,param.vert.,m.man.,càrrega manual           
Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o conteni-
dor

A0140000     0,460 h   Manobre                                                         19,91 9,16
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               9,20 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

K2181461     m2  Repicat superf. fins 4cm element,pedra nat.,m.man.,càrrega manua
Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de ru-
na sobre camió o contenidor

A0140000     2,000 h   Manobre                                                         19,91 39,82
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               39,80 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

010001       u   Desmuntatge ascensor                                            
Desmuntatge d'ascensor existent, retirada de cabina, portes de replà i estructura existent tant dintells com bigues i
anclatges.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.700,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS EUROS

K21J1011     pa  Arrenc.inst.tub+acces.+aixet. per a unit.100m2 sup.inst.,m      
Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua clima i gas ,amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100
m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.Inclou
manòmetre del dispòsit de gas propà i dipòsit. Es retiraran les unitats de clima d'expansió directe prèvia recupera-
ció del gas de forma controlada. Partida a justificar

A012J000     1,200 h   Oficial 1a                                                      24,65 29,58
A013J000     3,600 h   Ajudant                                                         21,14 76,10
A0140000     6,000 h   Manobre                                                         19,91 119,46
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               225,10 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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01002        pa  Arrenc.inst.elect,tub+acces.per a unit.100m2 sup.inst.,m        
Arrencada d'instal·lació de distribució elèctrica amb tubs i accessoris  per a cada unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Es retiraran tots els
tubs de les instal·lacions existents.Partida a justificar

A012J000     1,200 h   Oficial 1a                                                      24,65 29,58
A013J000     3,600 h   Ajudant                                                         21,14 76,10
A0140000     6,000 h   Manobre                                                         19,91 119,46
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               225,10 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

010003       pa  Arrenc.inst.telec i varis,tub+acces.per a unit.100m2 sup.inst.,m
Arrencada d'instal·lació de telecomunicacions i altres amb tubs i accessoris  per a cada unitat de 100 m2 de super-
fície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou retirada de
tubs de Bie's i Bie's completes.  Partida a justificar

A012J000     1,200 h   Oficial 1a                                                      24,65 29,58
A013J000     3,600 h   Ajudant                                                         21,14 76,10
A0140000     6,000 h   Manobre                                                         19,91 119,46
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               225,10 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

01000004     m2  Arrencada de plaques de fibrociment                             
Arrencada de plaques fibrociment conformades de coberta i subestructura de fusta de recolzament de la coberta .
Amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

010000022    kg  Deposició controlada residu fibrociment                         
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat
de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

K2R540R0     m3  Transp.res.especials,instal.gestió residus,contenidor 200l      
Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 200 l de capacitat

C1RABJ00     1,000 m3  Subministr.bidó plàstic,200l +recollida res.especials           163,71 163,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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CAPITOL 02 FONAMENTS                                                       
K3Z112P1     m2  Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/20/, camió           

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0122000     0,100 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 2,39
A0140000     0,200 h   Manobre                                                         19,91 3,98
B06NLA2C     0,100 m3  Formigó neteja HL-150/P/20                                      x 1,08 57,40 6,17
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               6,40 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

K33DD103     m2  Encofrat tauler p/recalç.fonam.,fond.<=3m                       
Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m

A0123000     1,050 h   Oficial 1a encofrador                                           23,85 25,04
A0133000     1,050 h   Ajudant encofrador                                              21,17 22,23
B0A31000     0,079 kg  Clau acer                                                       x 1,90 1,36 0,20
B0D21030     2,000 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        x 1,10 0,35 0,77
B0D31000     0,001 m3  Llata fusta pi                                                  x 1,90 242,53 0,46
B0D61110     0,010 m3  Puntal rodó fusta D=7-9cm,h=2-2,5m,3usos                        x 1,33 70,53 0,94
B0D71130     1,045 m2  Tauler pi,g=22mm,10 usos                                        x 1,10 1,27 1,46
B0DZA000     0,040 l   Desencofrant                                                    2,75 0,11
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               47,30 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

K33B3000     kg  Arm.recalçats AP500S barres corrug.                             
Armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000     0,010 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,85 0,24
A0134000     0,012 h   Ajudant ferrallista                                             21,17 0,25
B0A14200     0,010 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         x 1,02 1,22 0,01
D0B2A100     1,000 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B500S                             3,00 3,00
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               0,50 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

K33535C4     m3  Formigó, p/recalçat.<=3m,HA-25/B/10/IIa,bomba                   
Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granu-
lat 10 mm, abocat amb bomba

A0122000     0,113 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 2,70
A0140000     0,450 h   Manobre                                                         19,91 8,96
B065760B     1,000 m3  Formigó HA-25/B/10/IIa,>=275kg/m3 ciment                        x 1,10 68,27 75,10
C1701100     0,125 h   Camió bomba formigonar                                          155,18 19,40
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               11,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SIS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

K31DC100     m2  Encofrat taulons rasa/pou fonament                              
Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

A0123000     0,450 h   Oficial 1a encofrador                                           23,85 10,73
A0133000     0,450 h   Ajudant encofrador                                              21,17 9,53
B0A14300     0,102 kg  Filferro recuit,D=3mm                                           1,11 0,11
B0A31000     0,079 kg  Clau acer                                                       x 1,90 1,36 0,20
B0D21030     6,000 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        x 1,10 0,35 2,31
B0D31000     0,002 m3  Llata fusta pi                                                  x 1,90 242,53 0,92
B0DZA000     0,030 l   Desencofrant                                                    2,75 0,08
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               20,30 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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K31B3000     kg  Arm.rases i pous AP500S barres corrug.                          
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000     0,006 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,85 0,14
A0134000     0,008 h   Ajudant ferrallista                                             21,17 0,17
B0A14200     0,005 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         1,22 0,01
D0B2A100     1,000 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B500S                             3,00 3,00
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,30 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

K31522H4     m3  Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba                  
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

A0140000     0,400 h   Manobre                                                         19,91 7,96
B065960B     1,000 m3  Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment                        x 1,10 65,80 72,38
C1701100     0,150 h   Camió bomba formigonar                                          155,18 23,28
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               8,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

E3F515C1     m3  Formigó p/encep.,HA-25/B/10/IIa,camió                           
Formigó per a enceps, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió

A0122000     0,120 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 2,86
A0140000     0,480 h   Manobre                                                         19,91 9,56
B065760B     1,000 m3  Formigó HA-25/B/10/IIa,>=275kg/m3 ciment                        x 1,10 68,27 75,10
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               12,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

E3FB3000     kg  Arm.enceps AP500S barres corrug.                                
Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000     0,006 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,85 0,14
A0134000     0,007 h   Ajudant ferrallista                                             21,17 0,15
B0A14200     0,006 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         x 1,02 1,22 0,01
D0B2A100     1,000 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B500S                             3,00 3,00
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,30 0,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

E3FDD100     m2  Encofrat tauler p/encep.                                        
Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps

A0123000     0,500 h   Oficial 1a encofrador                                           23,85 11,93
A0133000     0,550 h   Ajudant encofrador                                              21,17 11,64
B0A31000     0,079 kg  Clau acer                                                       x 1,90 1,36 0,20
B0D21030     2,727 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        x 1,10 0,35 1,05
B0D31000     0,002 m3  Llata fusta pi                                                  x 1,90 242,53 0,92
B0D71130     1,000 m2  Tauler pi,g=22mm,10 usos                                        x 1,10 1,27 1,40
B0DZA000     0,040 l   Desencofrant                                                    2,75 0,11
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               23,60 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

E222142A     m3  Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+càrr.me
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcava-
dora i càrrega mecànica sobre camió

C1313330     0,143 h   Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 7,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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E225277F     m3  Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<25cm,95% PM           
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 95% del PM

A0140000     0,020 h   Manobre                                                         19,91 0,40
A0150000     0,500 h   Manobre especialista                                            20,59 10,30
C1316100     0,016 h   Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t                             45,00 0,72
C133A0J0     0,500 h   Picó vibrant,plac.30x30cm                                       5,66 2,83
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               10,70 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03 ESTRUCTURA                                                      
K4C91510     m2  Muntatge+desm.apunt. sostre,h<=5m,puntal metàl·lic+tauló        

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló
A0121000     0,450 h   Oficial 1a                                                      23,85 10,73
A0140000     0,450 h   Manobre                                                         19,91 8,96
B0A31000     0,024 kg  Clau acer                                                       x 1,90 1,36 0,06
B0D21030     1,136 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        x 1,10 0,35 0,44
B0D629A0     0,006 cu  Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos                        22,49 0,13
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               19,70 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

K4C31520     m   Muntatge+desm.apunt. biga,h<=5m,puntal tubular,3 tubs,càrrg.<=15
Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150
kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats

A0121000     0,300 h   Oficial 1a                                                      23,85 7,16
A0140000     0,150 h   Manobre                                                         19,91 2,99
B0D62B60     0,010 cu  Puntal tubular metàl·lic,3 tubs,h>3m,càrr.<=150kN,elem.recolz.ro x 1,04 11,76 0,12
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               10,20 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

K2231211     m3  Excavació p/recalçat,h<=1m,terreny fluix(SPT <20),mitj.manuals,c
Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor

A0140000     5,850 h   Manobre                                                         19,91 116,47
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               116,50 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DINOU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

E45CA7C4     m2  Formigó p/llosa inclin., HA-25/B/10/I,abocat bomba              
Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba. Inclou formigonat d'esglaons

A0122000     0,060 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 1,43
A0140000     0,240 h   Manobre                                                         19,91 4,78
B065710B     1,000 m3  Formigó HA-25/B/10/I,>=250kg/m3 ciment                          x 1,02 97,00 98,94
C1701100     0,100 h   Camió bomba formigonar                                          155,18 15,52
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               6,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

E4BC3000     kg  Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.                   
Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000     0,012 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,85 0,29
A0134000     0,010 h   Ajudant ferrallista                                             21,17 0,21
B0A14200     0,012 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         1,22 0,01
D0B2A100     1,000 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B500S                             3,00 3,00
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,50 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E4DCAD00     m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin.,h<=3m,tauler          
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi. Inclou
encofrat d'esglaons

A0123000     1,500 h   Oficial 1a encofrador                                           23,85 35,78
A0133000     1,500 h   Ajudant encofrador                                              21,17 31,76
B0A31000     0,053 kg  Clau acer                                                       x 1,90 1,36 0,14
B0D21030     1,180 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        x 1,10 0,35 0,45
B0D31000     0,002 m3  Llata fusta pi                                                  x 1,90 242,53 0,92
B0D625A0     0,015 cu  Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos                        x 1,01 9,37 0,14
B0D71130     1,000 m2  Tauler pi,g=22mm,10 usos                                        x 1,10 1,27 1,40
B0DZA000     0,040 l   Desencofrant                                                    2,75 0,11
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               67,50 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

E4435115     kg  Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+anti
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

A0125000     0,018 h   Oficial 1a soldador                                             24,25 0,44
A0135000     0,010 h   Ajudant soldador                                                21,25 0,21
B44Z501A     1,000 kg  Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.sold. 3,00 3,00
C200P000     0,018 h   Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica                            3,11 0,06
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

E43GC112     m3  Biga fusta laminada,GL24h,33/45mm,ct.,20x100cm,l<25m,treb.taller
Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 20x100 cm de secció,
com a màxim, i llargària fins a 25 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de pe-
netració NP 1, muntada sobre suports

A012A000     5,500 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 133,54
A013A000     2,750 h   Ajudant fuster                                                  21,33 58,66
B43GL130     1,000 m3  Element fusta lam.

GL24h,33/45mm,7x13-20x100cm,ct.l=<25m,insect.
858,00 858,00

C150G900     2,750 h   Grua autopropulsada 20t                                         58,10 159,78
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               192,20 2,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.212,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

K4GR2531     m   Rep.fissur.obra fca. pilastra pedra,repic.+sanej.elem.sol., sege
A0121000     0,400 h   Oficial 1a                                                      23,85 9,54
A0140000     0,200 h   Manobre                                                         19,91 3,98
D070A4D1     0,010 m3  Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,20 158,14 1,58
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               13,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

030001       u   Estructura per a suportació recuperador penjat                  
Formació d'estructura d'acer galvanitzat , amb perfils en calent, per a soportació de recuperador exterior. inclou tots
els ferratges i anclatges necessaris per a la correcta subjecció.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 510,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS DEU EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 04 COBERTES                                                        
K5ZZU005     u   Peça ventilació planxa Pb g=3mm,radi= 12,5cm,ll=50cm,placa=50x70

Peça especial de ventilació, de planxa de plom de 3 mm de gruix, 12,5 cm de radi i 50 cm de llargària, amb placa
base de 50x70 cm i reixeta galvanitzada de 12x12 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

A012K000     0,600 h   Oficial 1a plomer                                               24,65 14,79
A0140000     0,300 h   Manobre                                                         19,91 5,97
B52ZU009     1,000 u   Peça esp.ventilació planxa Pb

g=3mm,radi=12,5cm,ll=50cm,placa=50
117,30 117,30

B5ZZAEJ0     3,000 u   Clau acer galv. 3x50mm,junt plom                                0,10 0,30
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               20,80 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

K5ZE1H0K     m   Vora lliure,rajola ceràm.14x28cm,trencaaigües, col.morter mixt 1
Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10

A0121000     0,200 h   Oficial 1a                                                      23,85 4,77
A0140000     0,100 h   Manobre                                                         19,91 1,99
B0FJ3QQ3     7,175 u   Rajola 1aresta trencaaigües,14x28cm,ceràmica nat. color vermell x 1,12 0,72 5,76
D070A4D1     0,005 m3  Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,20 x 1,05 158,14 0,83
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               6,80 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

K5ZBT6AN     m   Remat plan.acer pl. galv. g=1,2mm, desenv.<100cm 4 plecs, p/cana
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 100 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs, per a canaló interior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

A0127000     0,350 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 8,35
A0137000     0,175 h   Ajudant col·locador                                             21,17 3,70
B0A5AA00     8,000 u   Cargol autorosc.,voland.                                        0,16 1,28
B0CHT6AN     1,050 m   Remat plan.acer pl. galv. g=1,2mm, desenv.<100cm 4 plecs,

p/cana
x 1,02 6,75 7,23

B7J50010     0,025 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 0,36
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               12,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb DEU CÈNTIMS

K5ZB15D4     m   Aiguafons planxa Zn g=0,82mm,desenv.=45cm,fix.mecàniques        
Aiguafons de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 45 cm de desenvolupament, col·locat amb fixa-
cions mecàniques

A0127000     0,280 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 6,68
A0140000     0,140 h   Manobre                                                         19,91 2,79
B0A32500     3,000 cu  Clau acer galv.,long.=50mm                                      1,93 5,79
B5ZB15D5     1,000 m   Peça p/aiguafons planxa Zn g=0,82mm,desenv.<=45cm,5plecs       x 1,10 13,19 14,51
B7Z24000     0,190 kg  Emulsió bituminosa, tipus ED                                    x 1,05 0,76 0,15
D0701821     0,001 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3 cim x 1,05 87,48 0,09
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               9,50 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

K5221RNK     m2  Teulada teula àrab recuperada,30u/m2,aportació 30% teula,col.mor
Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula
del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra

A0122000     0,640 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 15,26
A0140000     0,320 h   Manobre                                                         19,91 6,37
B52219N0     9,500 u   Teula àrab ceràmica mec.,color envellit,30u/m2                  0,46 4,37
D070A4D1     0,026 m3  Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,20 158,14 4,11
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               21,60 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

17 de marzo de 2020  Pàgina 11



QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E5ZJT77P     m   Remat plan.acer pl. galv. g=1,2mm, desenv.<70cm 5 plecs, p/canal
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, 70 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

A0127000     0,300 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 7,16
A0137000     0,150 h   Ajudant col·locador                                             21,17 3,18
B0A5AA00     6,000 u   Cargol autorosc.,voland.                                        0,16 0,96
B0CHT77P     1,050 m   Remat plan.acer pl. galv. g=1,2mm, desenv.<70cm 5 plecs, p/canal x 1,02 6,43 6,89
B7J50010     0,025 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 0,36
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               10,30 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

K522A3LK     m2  Teulada teula àrab manualceràm.,marró,20 u/m2,col.morter 1:2:10 
Teulada de teula àrab manual de ceràmica color marró, de 20 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter
mixt 1:2:10

A0122000     0,780 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 18,60
A0140000     0,390 h   Manobre                                                         19,91 7,76
B522A3L0     20,000 u   Teula àrab ceràmica manual,color marró,20u/m2                   x 1,10 0,85 18,70
D070A4D1     0,019 m3  Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,20 x 1,05 158,14 3,15
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               26,40 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

K5Z3D345     m2  Enllatat pi 40x40mm/25cm,sob/fusta,fix.mecàniques               
Enllatat amb llates de fusta de pi, de 40x40 mm de secció, col·locades cada 25 cm, sobre fusta i amb fixacions
mecàniques

A012A000     0,750 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 18,21
A013A000     0,350 h   Ajudant fuster                                                  21,33 7,47
B0A32000     0,120 kg  Clau acer galv.                                                 1,68 0,20
B0D31000     0,007 m3  Llata fusta pi                                                  x 1,10 242,53 1,87
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               25,70 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

K5Z2F184     m2  Emp.taul.fust+aïll.panell fusta+XPS,ext.aglomerat hidrof.g=19mm,
Empostissat de taulers de fusta amb aïllament de panell sandvitx de fusta i poliestirè extruït, amb cara exterior de
tauler aglomerat hidrofugat de 19 mm de gruix, poliestirè extruït de 80 mm de gruix i cara interior amb tauler de pi
de 10 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat de junts

A0127000     0,200 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 4,77
A0137000     0,200 h   Ajudant col·locador                                             21,17 4,23
B0CU1800     1,000 m2  Panell fusta+XPS,ext.aglomerat hidrof.g=19mm,XPS g=80mm,int.taul x 1,05 53,88 56,57
B0CZA000     1,000 u   Elements fix.+munt. p/panell fusta+XPS                          3,07 3,07
B7J50010     0,050 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 0,73
B7JZ1010     0,005 dm3 Imprim.prèv.segellats massilla silic.neutra                     23,91 0,12
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               9,00 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

E5Z26D31     m2  Capa prot. morter ciment 1:6 g=3cm,remolinat                    
Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat

A0122000     0,150 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 3,58
A0140000     0,220 h   Manobre                                                         19,91 4,38
D0701641     0,030 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3 cim x 1,05 75,94 2,39
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               8,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

17 de marzo de 2020  Pàgina 12



QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E7517PB1     m2  Membrana g=1,5mm,1làm.PVC p/intemp.+arm.malla polièst.,fix.adhes
Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de po-
lièster, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica

A0127000     0,250 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 5,96
A0137000     0,125 h   Ajudant col·locador                                             21,17 2,65
B0906000     0,550 kg  Adhesiu PVC                                                     4,32 2,38
B7422FMP     1,000 m2  Làmina PVC p/intemp.,g=1,5mm,+arm. malla polièst.               x 1,10 9,27 10,20
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               8,60 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

E7Z86E40     m   Remat p/imper.perfil pl.acer galv.,g=0,6mm,+làm.PVC flex.,desenv
Remat per a impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC
flexible adherida i resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix, de 66 mm de desenvolupament i 1 plec, col·locat
amb fixacions mecàniques

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 4,93
A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                21,17 4,23
B5ZZJLPT     3,000 u   Vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm            0,26 0,78
B7Z86E40     1,050 m   Perfil pl.acer galv.,g=0,6mm,+làm.PVC flex.,desenv.=66mm,1plec  4,90 5,15
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               9,20 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES                                         
E652314Y     m2  Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N73mm, /400mm(48mm),1xH(12,

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplà-
ria, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruixa la cara interior i dues tipus (A) de 12,5mm a l'exterior, fixades me-
cànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

A0127000     0,380 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 9,06
A0137000     0,130 h   Ajudant col·locador                                             21,17 2,75
B0A44000     0,420 cu  Visos p/guix lam.                                               9,30 3,91
B0A4A400     0,120 cu  Visos,galvanitzats                                              2,43 0,29
B0A61600     6,000 u   Tac niló D=6-8mm,+vis                                           0,15 0,90
B0CC2310     3,000 m2  Placa guix lamin.,H,g=12,5mm,vora afinada                       x 1,03 6,77 20,92
B6B11211     3,500 m   Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm                x 1,05 0,91 3,34
B6B12211     0,950 m   Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm                x 1,05 0,89 0,89
B6BZ1A10     0,470 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix lamina 0,51 0,24
B7C9H5M0     1,000 m2  Placa semiríg.MW-roca,dens.=26-35kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica

<=0,0
x 1,03 2,49 2,56

B7J500ZZ     0,800 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                     1,07 0,86
B7JZ00E1     4,000 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat                 0,07 0,28
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               11,80 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

K6121R12     m2  Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,LD,R-15,290x140x190mm,p/rev
Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-15, de 290x140x190 mm , per a revestir, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de de-
signació (G) segons norma UNE-EN 998-2

A0122000     0,470 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 11,21
A0140000     0,240 h   Manobre                                                         19,91 4,78
A0150000     0,120 h   Manobre especialista                                            20,59 2,47
B0111000     0,005 m3  Aigua                                                           1,63 0,01
B0710250     0,022 t   Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2                      x 1,07 30,93 0,72
B0F1128L     15,000 u   Maó calat,R-15,290x140x190mm,p/revestir,cat.I,LD,segons

UNE-EN 7
0,23 3,45

C1704100     0,120 h   Mesc.cont.+sitja granel                                         1,70 0,20
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               18,50 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

K83E2N6A     m2  Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.lliure N,73/400(48),2xF(12
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i
canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament

A0127000     0,330 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 7,87
A0137000     0,110 h   Ajudant col·locador                                             21,17 2,33
B0A44000     0,720 cu  Visos p/guix lam.                                               9,30 6,70
B0A4A400     0,120 cu  Visos,galvanitzats                                              2,43 0,29
B0A61600     6,000 u   Tac niló D=6-8mm,+vis                                           0,15 0,90
B0CC3310     2,000 m2  Placa guix lamin.,F,g=12,5mm,vora afinada                       x 1,03 6,70 13,80
B6B11211     3,500 m   Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm                0,91 3,19
B6B12211     0,950 m   Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm                0,89 0,85
B6BZ1A10     0,470 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix lamina 0,51 0,24
B7J500ZZ     0,800 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                     1,07 0,86
B7JZ00E1     4,000 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat                 0,07 0,28
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               10,20 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

K83E147A     m2  Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.lliure N,85/400(70),1xA(15
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i
canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament

A0127000     0,320 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 7,63
A0137000     0,100 h   Ajudant col·locador                                             21,17 2,12
B0A44000     0,420 cu  Visos p/guix lam.                                               9,30 3,91
B0A4A400     0,120 cu  Visos,galvanitzats                                              2,43 0,29
B0A61600     6,000 u   Tac niló D=6-8mm,+vis                                           0,15 0,90
B0CC1410     1,000 m2  Placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada                         x 1,03 5,01 5,16
B6B11311     3,500 m   Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=70mm                1,10 3,85
B6B12311     0,950 m   Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=70mm                0,94 0,89
B6BZ1A10     0,940 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix lamina 0,51 0,48
B7J500ZZ     0,800 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                     1,07 0,86
B7JZ00E1     4,000 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat                 0,07 0,28
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               9,80 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 06 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMNETS I FORMACIÓ DE JUNTS            
K7C9G5Q4     m2  Aïllam.placa ríg.MW-roca,dens.=126-160kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica 

Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK i resistència tèrmica >= 1 m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques

A0122000     0,080 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 1,91
A0140000     0,040 h   Manobre                                                         19,91 0,80
B7C9G5Q0     1,000 m2  Placa ríg.MW-roca,dens.=126-160kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica

<=0,04W
x 1,05 6,88 7,22

B7CZ1400     3,000 u   Tac+suport niló p/fix.mat.aïll.,g<=40mm                         0,21 0,63
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               2,70 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

E7C2E671     m2  Aïllam.planxa XPS,g=60mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,
Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistèn-
cia tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

A0122000     0,060 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 1,43
A0140000     0,030 h   Manobre                                                         19,91 0,60
B7C2E670     1,000 m2  Planxa

XPS,g=60mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,765-1,6
x 1,05 9,89 10,38

A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               2,00 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 07 REVESTIMENTS                                                    
E81121D2     m2  Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter mixt 1:0,5:4,remolin

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:0,5:4, remolinat

A0122000     0,460 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 10,97
A0140000     0,230 h   Manobre                                                         19,91 4,58
D070A8B1     0,016 m3  Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,38 x 1,08 127,98 2,21
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               15,60 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

E8122212     m2  Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6                   
Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

A0129000     0,350 h   Oficial 1a guixaire                                             23,85 8,35
A0149000     0,175 h   Manobre guixaire                                                19,91 3,48
B0521200     0,760 kg  Guix C6/20/2                                                    x 1,05 0,12 0,10
D07J1100     0,013 m3  Pasta guix B1                                                   x 1,12 117,09 1,70
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               11,80 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

E82C1M3K     m2  Enrajolat vert.int.,h<=3m,gres porcell.premsat polit,preu alt,16
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa
(UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

A0127000     0,300 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 7,16
A0140000     0,100 h   Manobre                                                         19,91 1,99
B05A2203     0,470 kg  Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color                     x 1,50 0,82 0,58
B0711020     4,760 kg  Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)                              x 1,03 0,61 2,99
B0FH7172     1,000 m2  Rajola gres porcell.premsat polit,rectang/quadr. 16-25 peces/m2, x 1,10 17,14 18,85
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               9,20 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

E84B7E67     m2  Cel ras registrable pl.acer postlacat microperforada,cantell reb
Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb superfície microperforada de color estàndard, amb cantell rebai-
xat enrasat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb re-
acció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T
de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a mà-
xim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou
faixa perimteral de cartró guix laminat per ajustar a plaques senceres la modulació del sostre.

A012M000     0,320 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 7,89
A013M000     0,320 h   Ajudant muntador                                                21,17 6,77
B84B7E67     1,000 m2  Placa acer postlacat microperforada,cantell rebaixat enrasat p/e x 1,03 22,69 23,37
B84ZE510     1,000 m2  Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.600x600mm,perf.princip x 1,03 3,70 3,81
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               14,70 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E8443260     m2  Cel ras continu PGL-A (12,5),entram. acer galv.,perfils principa
Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com
a màxim

A0127000     0,400 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 9,54
A0137000     0,400 h   Ajudant col·locador                                             21,17 8,47
B0A44000     0,180 cu  Visos p/guix lam.                                               9,30 1,67
B0CC1310     1,000 m2  Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada                       x 1,03 4,38 4,51
B7J500ZZ     0,473 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                     1,07 0,51
B7JZ00E1     1,890 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat                 0,07 0,13
B84Z7850     1,000 m2  Entramat estruc.doble acer galv.p/cel ras continu pl.guix lam. p 7,83 7,83
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               18,00 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

E8989240     m2  Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.    
Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

A012D000     0,110 h   Oficial 1a pintor                                               23,85 2,62
A013D000     0,011 h   Ajudant pintor                                                  21,17 0,23
B89ZPD00     0,490 kg  Pintura plàstica,p/int.                                         x 1,02 3,08 1,54
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               2,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

E898J2A0     m2  Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.         
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

A012D000     0,100 h   Oficial 1a pintor                                               23,85 2,39
A013D000     0,010 h   Ajudant pintor                                                  21,17 0,21
B89ZPD00     0,390 kg  Pintura plàstica,p/int.                                         x 1,02 3,08 1,23
B8ZA1000     0,150 kg  Segelladora                                                     x 1,02 4,25 0,65
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               2,60 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

E898K2A0     m2  Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.       
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'a-
cabat

A012D000     0,125 h   Oficial 1a pintor                                               23,85 2,98
A013D000     0,015 h   Ajudant pintor                                                  21,17 0,32
B89ZPD00     0,390 kg  Pintura plàstica,p/int.                                         x 1,02 3,08 1,23
B8ZA1000     0,150 kg  Segelladora                                                     x 1,02 4,25 0,65
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               3,30 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

E898MHN0     m2  Pintat param.ext.,pintura diss.resin.pliolite,imprimació fixador
Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2
capes d'acabat llis

A012D000     0,100 h   Oficial 1a pintor                                               23,85 2,39
A013D000     0,010 h   Ajudant pintor                                                  21,17 0,21
B89Z5000     0,280 kg  Pintura diss.resin.pliolite                                     x 1,02 10,96 3,13
B8ZAR000     0,100 kg  Imprimació fixadora resin.sint.                                 x 1,02 10,07 1,03
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               2,60 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E8L9SF5K     m   Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/llin
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a mà-
xim, amb 5 plecs, per a llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

A0127000     0,300 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 7,16
A0137000     0,300 h   Ajudant col·locador                                             21,17 6,35
B0A5AA00     6,000 u   Cargol autorosc.,voland.                                        0,16 0,96
B0CHSF5K     1,050 m   Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/llin x 1,02 6,77 7,25
B7J50010     0,050 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 0,73
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               13,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

E8MASG5K     m   Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/bran
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a mà-
xim, amb 5 plecs, per a brancal, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

A0127000     0,300 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 7,16
A0137000     0,300 h   Ajudant col·locador                                             21,17 6,35
B0A5AA00     6,000 u   Cargol autorosc.,voland.                                        0,16 0,96
B0CHSG5K     1,050 m   Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/bran x 1,02 6,77 7,25
B7J50010     0,050 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 0,73
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               13,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

E8Z15149     m2  Armadura p/enguixat,malla FV+PVC,4x3mm,85g/m2                   
Armadura per a enguixats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x3 mm, amb un pes mínim de 85
g/m2

A0129000     0,040 h   Oficial 1a guixaire                                             23,85 0,95
A0149000     0,020 h   Manobre guixaire                                                19,91 0,40
B8Z10149     1,000 m2  Malla FV+PVC,4x3mm,pes>=85g/m2                                  x 1,02 2,77 2,83
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               1,40 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VINT CÈNTIMS

E8Z1A1AM     m2  Armadura p/arrebossat,malla FV+PVC,10x10mm,217g/m2              
Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de
217 g/m2

A0122000     0,060 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 1,43
A0140000     0,030 h   Manobre                                                         19,91 0,60
B8Z101AM     1,000 m2  Malla FV+PVC,10x10mm,pes>=217g/m2                               x 1,02 4,21 4,29
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               2,00 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

E83F5003     m2  Aplacat vert. placa guix lamin. tipusA,g=15mm,fix.mec.s/perfiler
Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galva-
nitzat amb fixacions mecàniques

A0127000     0,190 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 4,53
A0137000     0,060 h   Ajudant col·locador                                             21,17 1,27
B0A44000     0,250 cu  Visos p/guix lam.                                               9,30 2,33
B0CC1410     1,000 m2  Placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada                         x 1,06 5,01 5,31
B7J500ZZ     0,380 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                     x 1,05 1,07 0,43
B7JZ00E1     1,900 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat                 x 1,05 0,07 0,14
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               5,80 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb DEU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E89B5BJ0     m2  Pintat barana/reixa acer barrots sep.10cm,esmalt sint.,2imprimac
Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antio-
xidant i 2 d'acabat

A012D000     0,570 h   Oficial 1a pintor                                               23,85 13,59
A013D000     0,055 h   Ajudant pintor                                                  21,17 1,16
B89ZB000     0,270 kg  Esmalt sint.                                                    x 1,02 12,97 3,57
B8ZAA000     0,220 kg  Imprimació antioxidant                                          x 1,02 11,41 2,56
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               14,80 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb DEU CÈNTIMS

E8K9SH5K     m   Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/esco
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a mà-
xim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

A0127000     0,300 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 7,16
A0137000     0,300 h   Ajudant col·locador                                             21,17 6,35
B0A5AA00     6,000 u   Cargol autorosc.,voland.                                        0,16 0,96
B0CHSH5K     1,050 m   Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<50cm 5 plecs,

p/esco
x 1,02 6,77 7,25

B7J50010     0,050 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 0,73
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               13,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 08 PAVIMENTS                                                       
E938P012     m2  Muntatge encofrat perdut +revoltó PP recic.,h=12cm,+peces esp.  

Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 12 cm d'alçària, incloses les peces especials
A0123000     0,011 h   Oficial 1a encofrador                                           23,85 0,26
A0133000     0,011 h   Ajudant encofrador                                              21,17 0,23
B938P012     1,000 m2  Revoltó PP recic.,h=12cm,,p/form.encof.perdut,+peces esp.       x 1,05 8,97 9,42
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,50 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

E93617B0     m2  Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cmcamió                         
Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat des de camió

A0122000     0,110 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 2,62
A0140000     0,240 h   Manobre                                                         19,91 4,78
B065910C     0,150 m3  Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment                          x 1,03 65,29 10,09
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               7,40 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

E93AA3C0     m2  Capa net.+anivell.,g=3cm,mort.ciment 1:8                        
Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8

A0122000     0,080 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 1,91
A0140000     0,110 h   Manobre                                                         19,91 2,19
D0701461     0,033 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,200kg/m3 cim x 1,05 72,64 2,52
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               4,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

E93AC165     m2  Recrescuda+anivell.suport g=5mm, pasta autoaniv.CT-C30-F7-A12,ap
Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12
segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

A0127000     0,070 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 1,67
B0731773     10,000 kg  Pasta autoaniv.ciment CT-C30-F7-A12(UNE-EN 13813),sacs          x 1,10 0,92 10,12
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               1,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

E9DC1M3B     m2  Paviment int.raj.gres porcell.premsat,s/esmaltar antillis.,recta
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

A0127000     0,500 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 11,93
A0137000     0,200 h   Ajudant col·locador                                             21,17 4,23
A0140000     0,030 h   Manobre                                                         19,91 0,60
B05A2203     0,950 kg  Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color                     x 1,50 0,82 1,17
B0711020     6,670 kg  Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)                              x 1,05 0,61 4,27
B0FHA172     1,000 m2  Rajola gres porcell.premsat s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. x 1,02 22,11 22,55
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               16,80 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E9P26A92     m2  Paviment heterg.lloseta 1200x200mm,34-43,g=6.5mm,col.adhesiu    
Paviment vinílic heterogeni en lloseta de 1200x200 mm, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 6.5 mm,
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa.tipus tarkett id click ultimate 55-70, o similar.

A0127000     0,300 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 7,16
A0137000     0,150 h   Ajudant col·locador                                             21,17 3,18
B0901000     0,300 kg  Adhesiu dispers.aquosa                                          x 1,05 2,75 0,87
B9P26A92     1,000 m2  Lloseta1200x200 ,34-43,g=2mm                                    x 1,05 34,00 35,70
B9PZ1400     3,330 m   Cordó PVC D=4mm                                                 x 1,10 0,16 0,59
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               10,30 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

E93AK116     m2  Recrescuda+anivell.suport g=40mm, pasta autoaniv.CT-C12-F3,aplic
Recrescuda i anivellament del suport de 40 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C12-F3 se-
gons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig

A0127000     0,030 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 0,72
A0140000     0,003 h   Manobre                                                         19,91 0,06
B0731330     80,000 kg  Pasta autoaniv.ciment CT-C12-F3(UNE-EN 13813),granel            x 1,10 0,05 4,40
C1701100     0,003 h   Camió bomba formigonar                                          155,18 0,47
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,80 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

E9U8U001     m   Sòcol acer galv.,g=1,4mm,desenv=9cm,tacs exp.+cargols           
Sòcol de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4 mm de gruix, i desenvolupament 9 cm, col·locat amb tacs d'ex-
pansió i cargols

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 4,93
A013M000     0,110 h   Ajudant muntador                                                21,17 2,33
B0A4A400     0,020 cu  Visos,galvanitzats                                              2,43 0,05
B0A61600     2,000 u   Tac niló D=6-8mm,+vis                                           0,15 0,30
B0CHLF0A     0,090 m2  Planxa planaacabat superficialllisa acer galv.,g=1,4mm          29,33 2,64
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               7,30 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

E9V3221B     m   Esglaó gres porcell.polit,frontal+estesa,vora motllurada,preu mi
Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat polit, format per frontal i estesa de vora motllurada, preu mit-
jà i 2 a 2,3 peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

A0122000     0,700 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 16,70
A0140000     0,350 h   Manobre                                                         19,91 6,97
B05A2203     0,427 kg  Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color                     x 1,50 0,82 0,53
B0711020     2,010 kg  Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)                              x 1,05 0,61 1,29
B0FH7193     0,157 m2  Rajola gres porcell.premsat polit,rectang/quadr. 1-5 peces/m2,pr x 1,05 20,02 3,30
B9V3D242     1,000 m   Peça gres porcell.premsat polit vora motllurada,2-2,3 peces/m,pr x 1,05 32,73 34,37
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               23,70 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

E9VZ19AK     m   Formació esglaó totxana 290x140x100mm,col.+arreb.mort.1:2:10    
Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10

A0122000     0,550 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 13,12
A0140000     0,275 h   Manobre                                                         19,91 5,48
B0FA12A0     7,143 u   Totxana 290x140x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1               x 1,40 0,16 1,60
D070A4D1     0,012 m3  Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,20 x 1,05 158,14 1,99
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               18,60 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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E9Z4AA16     m2  Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6
Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

A0124000     0,022 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,85 0,52
A0134000     0,022 h   Ajudant ferrallista                                             21,17 0,47
B0A14200     0,018 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         x 1,02 1,22 0,02
B0B34134     1,000 m2  Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T               x 1,20 2,28 2,74
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

E9S11320     m2  Entram.acer galv. pas malla=30x30mm,platines 25x2mm peces 1000x5
Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 25x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col·locat

A012F000     0,600 h   Oficial 1a manyà                                                24,23 14,54
A013F000     0,300 h   Ajudant manyà                                                   21,25 6,38
B0B51320     1,000 m2  Entram.acer galv. pas malla=30x30mm,platines 25x2mm peces

1000x5
x 1,03 51,99 53,55

A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               20,90 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

E45CJ7B3     m3  Formigó, p/banc., HA-25/P/10/I, cubilot                         
Formigó, per a bancades inclinades per a formació de rampes, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

A0122000     0,250 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 5,96
A0140000     1,000 h   Manobre                                                         19,91 19,91
B065710C     1,000 m3  Formigó HA-25/P/10/I,>=250kg/m3 ciment                          x 1,02 67,74 69,09
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               25,90 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

E4BCJ322     m2  Armadura p/fissuració sup.bancades,malla el.b/corrug.ME 10x10cm,
Armadura pel control de la fissuració superficial en bancades amb malla electrosoldada de barres corrugades d'a-
cer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

A0124000     0,018 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,85 0,43
A0134000     0,018 h   Ajudant ferrallista                                             21,17 0,38
B0A14200     0,012 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         1,22 0,01
B0B34121     1,000 m2  Malla el.b/corrug.ME 10x10cm,D:3-3mm,6x2,2m B500T               x 1,20 1,34 1,61
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,80 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

E4DCJD00     m2  Muntatge+desmunt.encofrat p/banc.,tauler                        
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi

A0123000     0,400 h   Oficial 1a encofrador                                           23,85 9,54
A0133000     0,400 h   Ajudant encofrador                                              21,17 8,47
B0A31000     0,053 kg  Clau acer                                                       x 1,90 1,36 0,14
B0D31000     0,001 m3  Llata fusta pi                                                  x 1,90 242,53 0,46
B0D71130     1,000 m2  Tauler pi,g=22mm,10 usos                                        x 1,10 1,27 1,40
B0DZA000     0,040 l   Desencofrant                                                    2,75 0,11
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               18,00 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL 09 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES                            
KA1R3240     m2  Restauració balconera,2bat.,120x230cm+subst.elem.deteriora      

Restauració de balconera de fusta , amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb substitució
d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de cli-
velles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

A012A000     2,250 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 54,63
A013A000     0,450 h   Ajudant fuster                                                  21,33 9,60
B0901000     0,500 kg  Adhesiu dispers.aquosa                                          2,75 1,38
B0907200     0,266 kg  Adhesiu res.epoxi s/dissolv.baix.visc.,p/ús estruc.p/injec.     15,52 4,13
B0H12000     0,008 m3  Quadró fusta melis                                              996,00 7,97
A%AUX00100300 3,000 %   Medios auxiliares                                               64,20 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

KA1R2220     u   Desmunt.+munt.bastim.+fulles PE10,2bat.,                        
Desmuntatge i muntatge de bastiment i fulles de porta de fusta de dues fulles batents, per a la seva restauració a ta-
ller i col·locació amb reblert dels forats, reajustat i aplomat. S'invertirà el sentit d'obertura de la porta.

A0122000     4,000 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 95,40
A012A000     4,000 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 97,12
A013A000     0,500 h   Ajudant fuster                                                  21,33 10,67
A0140000     0,500 h   Manobre                                                         19,91 9,96
B0A31000     0,065 kg  Clau acer                                                       1,36 0,09
B0D31000     0,005 m3  Llata fusta pi                                                  242,53 1,21
D0701641     0,025 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3 cim 75,94 1,90
D07J1100     0,008 m3  Pasta guix B1                                                   117,09 0,94
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               213,20 5,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

090001       u   Porta fusta roure exterior                                      
Balconera de fusta de roure per a envernissar, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat
de 82x235 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210.

A012A000     0,700 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 17,00
A013A000     0,150 h   Ajudant fuster                                                  21,33 3,20
B7J50010     0,140 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 2,03
B7J50090     0,410 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 4,76
BA11E5L6     2,640 m2  Porta                                                           247,45 653,27
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               20,20 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 680,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

EAM2U020     u   Porta corredissa automàtica 2 fulles 100x210+2fix120x210 vidre 5
Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes  amb vidres lami-
nars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Inclou mecanisme d'ober-
tura automàtica en cas d'incendis.

A012M000     8,000 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 197,20
A013M000     8,000 h   Ajudant muntador                                                21,17 169,36
BAM2U020     1,000 u   Porta corredissa automàtica 2 fulles 100x210+2fix120x210 vidre 5 4.830,00 4.830,00
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               366,60 9,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.205,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL DOS-CENTS CINC EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
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090003       u   Porta acer galv., 1bat.,90x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises 
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de
tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada

A012F000     0,250 h   Oficial 1a manyà                                                24,23 6,06
DDDDWWW      1,000 u   Porta acer galv., 1bat.,90x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises 286,00 286,00
BAZGC360     1,000 u   Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà                          24,96 24,96
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               6,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 317,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS DISSET EUROS amb DISSET CÈNTIMS

090005       u   Porta corredissa automàtica 2 fulles                            
Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes  amb vidres lami-
nars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Inclou mecanisme d'ober-
tura automàtica en cas d'incendis.

A012M000     8,000 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 197,20
A013M000     8,000 h   Ajudant muntador                                                21,17 169,36
FEEEFE       1,000 u   Porta corredissa automàtica 2 fulles 100x210+2fix120x210 vidre 5 3.550,00 3.550,00
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               366,60 9,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.925,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

09008        u   Porta MDF corredera                                             
Porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla corredera de 40 mm de gruix i llum de pas segons plànols, inclosa
la ferramenta, bastiments i ferratges necessaris per a deixa la partida completament acabada.Inclou caixa per a
porta, per anar empotrada.

A012M000     0,350 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 8,63
A013M000     0,350 h   Ajudant muntador                                                21,17 7,41
HYJUJU       1,000 u   Mòdul porta MDF acab.melamina 1fulla bat.,g=40mm,               325,00 325,00
FGTEE        1,000 u   Caixa                                                           135,00 135,00
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               16,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

EASA71N2     u   Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x210cm,preu alt,col.      
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada. Inclou me-
canisme antipànic i tancaportes de molla

A012F000     0,250 h   Oficial 1a manyà                                                24,23 6,06
BASA71N2     1,000 u   Porta metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x210cm,preu alt                   236,55 236,55
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               6,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

090010       u   Porta MDF batent doble                                          
Porta de MDF acabat amb melamina de dues fulles batent de 40 mm de gruix i llum de pas segons plànols, inclosa
la ferramenta, bastiments i ferratges necessaris per a deixa la partida completament acabada.

A012M000     0,350 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 8,63
A013M000     0,350 h   Ajudant muntador                                                21,17 7,41
HYJUJU       2,000 u   Mòdul porta MDF acab.melamina 1fulla bat.,g=40mm,               325,00 650,00
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               16,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 666,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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090013       u   Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x210cm,preu alt,col.      
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada.  Inclou me-
canisme antipànic i tancaportes de molla

A012F000     0,250 h   Oficial 1a manyà                                                24,23 6,06
DFFF         1,000 u   Porta metàl.,EI2-C 60,1bat.                                     320,00 320,00
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               6,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

EASA72QB     u   Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,2bat.,                            
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt amb tanca anti-
pànic, col·locada. Inclou mecanisme antipànic i tancaportes de molla

A012F000     0,400 h   Oficial 1a manyà                                                24,23 9,69
BASA72QB     1,000 u   Porta metàl.,EI2-C 60,2bat.,                                    659,90 659,90
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               9,70 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 669,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

090015       u   Finestra fusta roure F1                                         
Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifi-
cació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-
gons UNE-EN 12210. Vidre climalit 3+3/12/5

A012A000     0,600 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 14,57
A013A000     0,150 h   Ajudant fuster                                                  21,33 3,20
B7J50010     0,100 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 1,45
B7J50090     0,290 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 3,37
FFRR44       1,350 m2  Finestra fusta i vidre                                          356,00 480,60
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               17,80 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 503,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

090016       u   Finestra fusta roure F2                                         
Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifi-
cació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-
gons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5

A012A000     0,600 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 14,57
A013A000     0,150 h   Ajudant fuster                                                  21,33 3,20
B7J50010     0,100 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 1,45
B7J50090     0,290 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 3,37
FFRR33       1,000 m2  Fisnestra fusta i vidre                                         356,00 356,00
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               17,80 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 379,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

090017       u   Finestra fusta roure F3                                         
Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifi-
cació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-
gons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5

A012A000     0,600 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 14,57
A013A000     0,150 h   Ajudant fuster                                                  21,33 3,20
B7J50010     0,100 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 1,45
B7J50090     0,290 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 3,37
FFRR44       1,410 m2  Finestra fusta i vidre                                          356,00 501,96
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               17,80 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 525,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS
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090018       u   Finestra fusta roure F5                                         
Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifi-
cació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-
gons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5

A012A000     0,600 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 14,57
A013A000     0,150 h   Ajudant fuster                                                  21,33 3,20
B7J50010     0,100 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 1,45
B7J50090     0,290 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 3,37
FFRR44       1,710 m2  Finestra fusta i vidre                                          356,00 608,76
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               17,80 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 631,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

090019       u   Finestra fusta roure F7                                         
Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifi-
cació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-
gons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5

A012A000     1,000 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 24,28
A013A000     0,300 h   Ajudant fuster                                                  21,33 6,40
B7J50010     0,100 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 1,45
B7J50090     0,290 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 3,37
FFRR55       1,820 m2  Finestra fusta i vidre                                          956,00 1.739,92
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               30,70 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.776,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

090020       u   Finestra fusta roure F8                                         
Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifi-
cació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-
gons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

A012A000     1,000 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 24,28
A013A000     0,300 h   Ajudant fuster                                                  21,33 6,40
B7J50010     0,100 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 1,45
B7J50090     0,290 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 3,37
FFRR55       3,540 m2  Finestra fusta i vidre                                          956,00 3.384,24
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               30,70 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.420,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

090021       u   Finestra fusta roure F9                                         
Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifi-
cació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-
gons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

A012A000     1,000 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 24,28
A013A000     0,300 h   Ajudant fuster                                                  21,33 6,40
B7J50010     0,100 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 1,45
B7J50090     0,290 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 3,37
FFRR55       3,150 m2  Finestra fusta i vidre                                          956,00 3.011,40
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               30,70 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.047,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL QUARANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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090022       u   Finestra fusta roure F10                                        
Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifi-
cació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-
gons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

A012A000     1,000 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 24,28
A013A000     0,300 h   Ajudant fuster                                                  21,33 6,40
B7J50010     0,100 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 1,45
B7J50090     0,290 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 3,37
FFRR55       0,743 m2  Finestra fusta i vidre                                          956,00 710,31
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               30,70 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 746,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

090023       u   Finestra fusta roure F11                                        
Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifi-
cació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-
gons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

A012A000     1,000 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 24,28
A013A000     0,300 h   Ajudant fuster                                                  21,33 6,40
B7J50010     0,100 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 1,45
B7J50090     0,290 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 3,37
FFRR55       1,400 m2  Finestra fusta i vidre                                          956,00 1.338,40
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               30,70 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.374,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

090024       u   Finestra fusta roure F12                                        
Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifi-
cació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-
gons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

A012A000     0,600 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 14,57
A013A000     0,150 h   Ajudant fuster                                                  21,33 3,20
B7J50010     0,100 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 1,45
B7J50090     0,290 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 3,37
FFRR44       1,750 m2  Finestra fusta i vidre                                          356,00 623,00
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               17,80 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 646,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

090025       u   Finestra fusta roure F13                                        
Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifi-
cació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-
gons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

A012A000     0,600 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 14,57
A013A000     0,150 h   Ajudant fuster                                                  21,33 3,20
B7J50010     0,100 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 1,45
B7J50090     0,290 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 3,37
FFRR44       1,720 m2  Finestra fusta i vidre                                          356,00 612,32
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               17,80 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 635,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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090026       u   Finestra fusta roure F14                                        
Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifi-
cació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-
gons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

A012A000     0,600 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 14,57
A013A000     0,150 h   Ajudant fuster                                                  21,33 3,20
B7J50010     0,100 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 1,45
B7J50090     0,290 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 3,37
FFRR44       1,020 m2  Finestra fusta i vidre                                          356,00 363,12
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               17,80 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

090027       u   Finestra fusta roure F15                                        
Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifi-
cació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-
gons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

A012A000     0,600 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 14,57
A013A000     0,150 h   Ajudant fuster                                                  21,33 3,20
B7J50010     0,100 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 1,45
B7J50090     0,290 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 3,37
FFRR44       0,870 m2  Finestra fusta i vidre                                          356,00 309,72
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               17,80 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 332,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

090028       u   Finestra fusta roure F16                                        
Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifi-
cació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-
gons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

A012A000     0,600 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 14,57
A013A000     0,150 h   Ajudant fuster                                                  21,33 3,20
B7J50010     0,100 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 1,45
B7J50090     0,290 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 3,37
FFRR44       1,410 m2  Finestra fusta i vidre                                          356,00 501,96
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               17,80 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 525,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS

090030       u   Finestra fusta roure F19                                        
Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifi-
cació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-
gons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

A012A000     0,600 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 14,57
A013A000     0,150 h   Ajudant fuster                                                  21,33 3,20
B7J50010     0,100 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 1,45
B7J50090     0,290 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 3,37
FFRR44       0,510 m2  Finestra fusta i vidre                                          356,00 181,56
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               17,80 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 204,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUATRE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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090031       u   Finestra fusta roure F20                                        
Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifi-
cació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-
gons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

A012A000     0,600 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 14,57
A013A000     0,150 h   Ajudant fuster                                                  21,33 3,20
B7J50010     0,100 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 1,45
B7J50090     0,290 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 3,37
FFRR44       0,240 m2  Finestra fusta i vidre                                          356,00 85,44
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               17,80 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

EAVM1211     m2  Gelosia acer galv. pint.forn lamel·les orientables horitz. ampl.
Gelosia d'acer galvanitzat pintat al forn amb lamel·les orientables, horitzontal, de 200 a 250 mm d'amplària, amb
comandament manual, col.locada

A0127000     0,100 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 2,39
A0137000     0,100 h   Ajudant col·locador                                             21,17 2,12
BAVM1210     1,000 m2  Gelosia acer galv. lamel·les orientables horitz.ampl.=200-250mm 133,32 133,32
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               4,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-SET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CAPITOL 10 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ                                     
EB121FBG     m   Barana acer p/pintar,passamà rodó acer diàm.=40mm,trav.inf+sup.L

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer de 40 mm de diàmetre, travesser inferior i superior de L
35-2,5, muntants T 70-8 cada 100 cm i perfil de 15x15x2 mm, per a rebre HPL amb emmarcat de perfils, de 100 a
120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

A0127000     0,500 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 11,93
A012F000     0,400 h   Oficial 1a manyà                                                24,23 9,69
A0137000     0,500 h   Ajudant col·locador                                             21,17 10,59
A013F000     0,200 h   Ajudant manyà                                                   21,25 4,25
B0A62F90     2,000 u   Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.                              0,99 1,98
B83L2AD8     0,800 m2  Panell HPL,tp.ignífug,aplic.severa (EDF),g=8mm,sup.>= 4m2,ús ext 46,28 37,02
BB126WBQ     1,000 m   Barana acer galva,passamà rodó acer diàm.=40mm,trav.inf+sup.L   110,00 110,00
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               36,50 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SIS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

EB121JAM     m   Vallat restaurant                                               
Barana d'acer per a pintar,formada per perfils tubulars de secció rectangular de 40x80 mm i 1,80m d'alçada, anco-
rats a terra amb perns soldats ocults. Sobre base de formigó.

A012F000     0,400 h   Oficial 1a manyà                                                24,23 9,69
A013F000     0,200 h   Ajudant manyà                                                   21,25 4,25
B0A62F90     2,000 u   Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.                              0,99 1,98
BB121JA0     1,000 m   Tubs acer                                                       210,00 210,00
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               13,90 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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CAPITOL 12 INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ                                          
ED111B21     m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40
A012J000     0,360 h   Oficial 1a                                                      24,65 8,87
A013J000     0,180 h   Ajudant                                                         21,14 3,81
BD13129B     1,000 m   Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=40mm,llarg.=5m,p/en
x 1,25 0,94 1,18

BDW3B200     1,000 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm                              0,73 0,73
BDY3B200     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=40mm                                  0,01 0,01
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               12,70 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

ED359565     u   Pericó sifòn.,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó massís 29
Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís
de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

A0122000     5,800 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 138,33
A0140000     2,900 h   Manobre                                                         19,91 57,74
B0111000     0,002 m3  Aigua                                                           1,63 0,00
B0512401     0,004 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                x 1,05 103,30 0,43
B064300C     0,081 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          x 1,05 59,55 5,06
B0F15251     100,000 u   Maó massís el.mec.,290x140x50mm,p/revestir,categoria

I,HD,UNE-EN
x 1,10 0,29 31,90

BD3Z2776     1,000 u   Tapa pref.form.arm.,70x70x6cm                                   24,45 24,45
D070A4D1     0,090 m3  Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,20 x 1,05 158,14 14,94
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               196,10 2,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

ED7FR412     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub

A0122000     0,100 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 2,39
A0127000     0,200 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 4,77
A0137000     0,200 h   Ajudant col·locador                                             21,17 4,23
A0140000     0,200 h   Manobre                                                         19,91 3,98
B0310500     0,700 t   Sorra 0-3,5 mm                                                  x 1,05 16,68 12,26
BD7FR410     1,000 m   Tub PVC-U paret massissa,sanejament

s/pressió,DN=125mm,SN4,p/uni
x 1,20 4,20 5,04

BDW3BA00     0,330 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=125mm                             12,50 4,13
BDY3BA00     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=125mm                                 0,44 0,44
C1313330     0,051 h   Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 2,60
C133A0J0     0,130 h   Picó vibrant,plac.30x30cm                                       5,66 0,74
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               15,40 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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120001       m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=125mm,SN
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub

A0122000     0,100 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 2,39
A0127000     0,200 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 4,77
A0137000     0,200 h   Ajudant col·locador                                             21,17 4,23
A0140000     0,200 h   Manobre                                                         19,91 3,98
B0310500     0,700 t   Sorra 0-3,5 mm                                                  x 1,05 16,68 12,26
BD7FR410     1,000 m   Tub PVC-U paret massissa,sanejament

s/pressió,DN=125mm,SN4,p/uni
x 1,20 4,20 5,04

BDW3BA00     0,330 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=125mm                             12,50 4,13
BDY3BA00     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=125mm                                 0,44 0,44
C1313330     0,051 h   Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 2,60
C133A0J0     0,130 h   Picó vibrant,plac.30x30cm                                       5,66 0,74
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               15,40 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

ED15B771     m   Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=110mm,fix.mec.brides          
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

A0127000     0,360 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 8,59
A0137000     0,180 h   Ajudant col·locador                                             21,17 3,81
BD13177B     1,000 m   Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=110mm,llarg.=3m,p/e
x 1,40 2,79 3,91

BD1Z2200     0,670 u   Brida p/tub PVC,D=75-110mm                                      1,19 0,80
BDW3B700     0,330 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm                             5,42 1,79
BDY3B700     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=110mm                                 0,08 0,08
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               12,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb DISSET CÈNTIMS

ED15B871     m   Baixant PVC-U paret massissa,B,DN=125mm,fix.mec.brides          
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

A0127000     0,380 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 9,06
A0137000     0,190 h   Ajudant col·locador                                             21,17 4,02
BD13187B     1,000 m   Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=125mm,llarg.=3m,p/e
x 1,40 3,18 4,45

BD1Z2300     0,670 u   Brida p/tub PVC,D=125-160mm                                     2,28 1,53
BDW3B800     0,330 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=125mm                             7,57 2,50
BDY3B800     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=125mm                                 0,11 0,11
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               13,10 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

ED1V1121     u   Vàlv.pressió desguàs,ABS,flux 7,5l/s,AI s/UNE-EN 12380,rosca.   
Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons
norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub

A0127000     0,100 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 2,39
A0137000     0,100 h   Ajudant col·locador                                             21,17 2,12
BD1V1121     1,000 u   Vàlv.pressió desguàs,ABS,flux 7,5l/s,AI s/UNE-EN 12380,unió rosc 20,99 20,99
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               4,50 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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FD7F9575     m   Tub PVC DN=350mm helic.,p/anar form.,unió massilla adhes.poliur.
Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, per anar
formigonat, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

A012M000     0,020 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 0,49
A0140000     0,020 h   Manobre                                                         19,91 0,40
BD7F9570     1,000 m   Tub PVC DN=350mm,helic.,p/anar form.unió massilla adhes.poliur. 15,24 15,24
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,90 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

ED351940     u   Pericó pas form.pref.,120x120x105cm,g=10cm,+tapa,col.           
Pericó de pas de formigó prefabricat, de 120x120x105 cm de mides interiors i 10 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

A012N000     0,280 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,85 6,68
A0140000     0,430 h   Manobre                                                         19,91 8,56
BD351940     1,000 u   Peri.pref.form.san.120x120x105cm,g=10cm,finestres

premarc.d=80cm
358,12 358,12

C1503500     0,280 h   Camió grua 5t                                                   47,81 13,39
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               15,20 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

FD7JK325     m   Clavegueró tub PE 100,DN=355mm,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 13244
Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 355 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

A012M000     2,250 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 55,46
A013M000     2,250 h   Ajudant muntador                                                21,17 47,63
BD7JK300     1,000 m   Tub PE 100,DN=355mm,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 13244-2   x 1,02 31,64 32,27
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               103,10 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

ED7FR512     m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=250mm,SN
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub

A0122000     0,100 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 2,39
A0127000     0,200 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 4,77
A0137000     0,200 h   Ajudant col·locador                                             21,17 4,23
A0140000     0,200 h   Manobre                                                         19,91 3,98
B0310500     0,784 t   Sorra 0-3,5 mm                                                  x 1,05 16,68 13,73
BD7FR510     1,000 m   Tub PVC-U paret massissa,sanejament

s/pressió,DN=250mm,SN4,p/uni
x 1,20 11,82 14,18

BDW3BB00     0,330 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=250mm                             52,66 17,38
BDY3BB00     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=250mm                                 0,79 0,79
C1313330     0,059 h   Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 3,00
C133A0J0     0,140 h   Picó vibrant,plac.30x30cm                                       5,66 0,79
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               15,40 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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120000022    u   Pericó sifòn.,tapa regist.,paret g=15cm maó massís 29           
Pericó sifònic i tapa registrable, de 120x120x105 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat.

A0122000     8,800 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 209,88
A0140000     5,200 h   Manobre                                                         19,91 103,53
B0111000     0,004 m3  Aigua                                                           1,63 0,01
B0512401     0,008 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                x 1,05 103,30 0,87
B064300C     0,160 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          x 1,05 59,55 10,00
B0F15251     200,000 u   Maó massís el.mec.,290x140x50mm,p/revestir,categoria

I,HD,UNE-EN
x 1,10 0,29 63,80

BD3Z2776     1,000 u   Tapa pref.form.arm.,70x70x6cm                                   24,45 24,45
D070A4D1     0,190 m3  Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,20 x 1,05 158,14 31,55
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               313,40 4,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 448,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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CAPITOL 13 EQUIPAMENTS                                                     
EJ13B712     u   Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.mura

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat sobre en-
cimera de fusta de roure.

A012J000     0,400 h   Oficial 1a                                                      24,65 9,86
A013J000     0,100 h   Ajudant                                                         21,14 2,11
B7J50010     0,025 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 0,36
BJ13B712     1,000 u   Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt         175,00 175,00
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               12,00 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

EJ14BB12     u   Inodor porcell.,horitz.,cist.,blanc,preu alt,col.mural          
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i ali-
mentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació.
Roca meridian o similar.

A0122000     0,500 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 11,93
A012J000     1,250 h   Oficial 1a                                                      24,65 30,81
A013J000     0,340 h   Ajudant                                                         21,14 7,19
A0140000     0,250 h   Manobre                                                         19,91 4,98
BJ14BB12     1,000 u   Inodor mural,porcell.,horitz.,cist.,blanc,preu alt              310,00 310,00
BJ1ZS000     0,245 kg  Pasta segell.enll.                                              5,92 1,45
D0701641     0,002 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3 cim x 1,05 75,94 0,16
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               54,90 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 367,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

EJ239121     u   Aixeta electrci tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,1
Aixeta elèctrica mescladora temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"

A012J000     0,450 h   Oficial 1a                                                      24,65 11,09
A013J000     0,112 h   Ajudant                                                         21,14 2,37
BJ239121     1,000 u   Aixeta,tempor.,p/munt.superf.sob.taul.o ap.s.,llautó cr         150,00 150,00
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               13,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

EJ42U010     u   Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniq
Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat sa-
tinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixa-
cions mecàniques

A0127000     0,250 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 5,96
BJ42U010     1,000 u   Dosif.vert.,118x206x68mm,capac.1,1Kg,acer inox.                 60,96 60,96
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               6,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb UN CÈNTIMS

EJ43U005     u   Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm,col.fix.mecàniqu
Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

A0127000     0,350 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 8,35
BJ43U005     1,000 u   Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm                 134,49 134,49
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               8,40 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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EJ46U020     u   Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

A0127000     1,000 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 23,85
BJ46U020     1,000 u   Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.    249,56 249,56
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               23,90 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

EJ4ZU010     u   Porta-rotlles                                                   
Porta-rotlles

A0122000     0,250 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 5,96
B0711010     0,500 kg  Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004)                              0,28 0,14
BJ4ZU010     1,000 u   Porta-rotlles                                                   9,05 9,05
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               6,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

EC1K1301     m2  Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta         
Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

A012E000     1,000 h   Oficial 1a vidrier                                              23,18 23,18
B7J5009A     0,100 dm3 Massilla segell.,poliuretà polimer.ràp. monocomp.               x 1,05 11,61 1,22
BC1K1300     1,000 m2  Mirall lluna incolora,g=3mm                                     26,86 26,86
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               23,20 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CAPITOL 14 AJUDES INSTAL·LACIONS                                           
FDK262D7     u   Pericó regist.form.pref.sense fons,50x50x50 cm,p/inst.serveis,s/

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat so-
bre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A012N000     0,550 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,85 13,12
A0140000     1,100 h   Manobre                                                         19,91 21,90
B064500B     0,074 m3  Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment                          x 1,05 58,04 4,51
BDK214C5     1,000 u   Pericó regist.form.pref.sense fons,50x50x50 cm,p/inst.serveis   18,90 18,90
C1503000     0,300 h   Camió grua                                                      45,42 13,63
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               35,00 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

FDK262B8     u   Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat so-
bre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A012N000     0,500 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,85 11,93
A0140000     1,000 h   Manobre                                                         19,91 19,91
B0330020     0,097 t   Grava p/drens                                                   17,66 1,71
BDK21495     1,000 u   Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis   14,47 14,47
C1503000     0,200 h   Camió grua                                                      45,42 9,08
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               31,80 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

FDK262M7     u   Pericó regist.form.pref.sense fons,80x80x85 cm,p/inst.serveis,s/
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 80x80x85 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat so-
bre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A012N000     0,700 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,85 16,70
A0140000     1,400 h   Manobre                                                         19,91 27,87
B064500B     0,150 m3  Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment                          x 1,05 58,04 9,14
BDK214M5     1,000 u   Pericó regist.form.pref.sense fons,80x80x85 cm,p/inst.serveis   65,26 65,26
C1503000     0,500 h   Camió grua                                                      45,42 22,71
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               44,60 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-DOS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

140001       pa  Formació d'armari comptador aigua                               
Formació d'armari per allotjament comptador, amb obra ceràmica arrebossada, calibre 40 d'aigua segons CTE-HS4
punt 4.1 i normes de la CIA d'aigües de Terrassa ( 7.500mm AMPLE x 300mm alçada x 300 mm fondària) inclou
portelles metàl·liques i pany de companyia. Totalment acabat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS EUROS

140002       pa  Formació d'armari comptador elèctric                            
Formació d'armari per a comptador elèctric, amb obra ceràmica cabat arrebossat, de dimensions 235 cm x 150cm
x 40 cm de fondària, segons normativa vademecum d'Endesa. Totalment acabat. Inclou portelles metàl·liques i
pany de companyia.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS EUROS

140003       pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques                
Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de passos en
forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS EUROS
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140004       pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions de clima                   
Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de passos en
forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS EUROS

140005       pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions de telecos                 
Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de passos en
forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS EUROS

140006       pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions de ventilació              
Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de passos en
forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS EUROS

140007       pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions d'aigua                    
Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de passos en
forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS EUROS

E635E424     m2  Façana+elements vert.,amb panell sandv.2 p.ac. prelacat+poliuret
Façana amb disposició dels elements vertical, amb panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament
de poliuretà amb un gruix total de 40 mm, amb la cara exterior nervada i la cara interior llisa, color estàndard, dife-
rent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per
a façanes, col·locat

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 4,93
A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                21,17 4,23
B0A5AA00     3,000 u   Cargol autorosc.,voland.                                        0,16 0,48
B0C5F424     1,000 m2  Panell sandv.2 p.ac. prelacat+poliuretà,g=40mm,ext.nerva.,int.ll x 1,05 19,45 20,42
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               9,20 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb VINT CÈNTIMS
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CAPITOL 15 INSTAL·LACIONS PLANTA BAIXA                                     
SUBCAPITOL 1.1.1.1 FONTANERIA                                                      
APARTAT 1.1.1.1.1 ESCOMESA                                                        
EJ51XX01     u   Treballs a realitzar per part de la CIA d'aigua Taigua per insta

Treballs a realitzar per part de la CIA d'aigua Taigua per instal.lació d'un comptador de 30mm per el subministra-
ment d'aigua (8m3/h)amb destinació Masia Els Bellots i els dos edificis annexes al carrer Terra 3 de Terrassa.
Partida a justificar per la contractació de la Cia d'aigua. La Cia subministra el comptador.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.216,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL DOS-CENTS SETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

EJ51XX02     u   Subministrament i muntatge de la portella metàl.lica per el comp
Subministrament i muntatge de la portella metàl.lica per el comptador segons normativa de la Cia d'aigua i indica-
cions de projecte de 75cm d'ample i 30cm d'alçada, amb clau normalitzada d'aigua.

A0122000     1,000 h   Oficial 1a paleta                                               x 1,02 23,85 24,21
A012J000     0,600 h   Oficial 1a                                                      x 1,02 24,65 15,01
A013J000     0,150 h   Ajudant                                                         x 1,02 21,14 3,22
A0140000     0,500 h   Manobre                                                         x 1,02 19,91 10,10
BJ51XX02     1,000 u   Subministrament i muntatge de la portella metàl.lica per el comp 245,00 245,00
D0701641     0,002 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3 cim 75,94 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

EN81XX03     u   Vàlvula d'amortiguació del cop d'ariet model Genebre 3317 o equi
Vàlvula d'amortiguació del cop d'ariet model Genebre 3317 o equivalent, muntada superficialment

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,25
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,37
BN81XX03     1,000 u   Vàlvula d'amortiguació del cop d'ariet model Genebre 3317 o equi 20,00 20,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

EN841271     u   Vàlv.ret.disc+rosca,DN=1´´1/4,execució reforçada,cos llautó,disc
Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 1´´1/4, execució reforçada, cos de llautó, disc d'acer ino-
xidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima
18 bar, temperatura màxima 100 °C, roscada

A012M000     0,375 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 9,38
A013M000     0,375 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 8,06
BN841271     1,000 u   Vàlv.ret.disc+rosca,DN= 1´´1/4,execució reforçada,cos llautó,dis 15,25 15,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

EN31XX04     u   Vàlvula decomptador manual amb rosca segons normativa de Cia d'a
Vàlvula decomptador manual amb rosca segons normativa de Cia d'aigua, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar
de PN i preu alt, muntada en armari.

A012M000     0,375 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 9,38
A013M000     0,375 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 8,06
BN31XX04     1,000 u   Vàlvula decomptador manual amb rosca segons normativa de Cia

d'a
30,00 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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EFB29455     m   Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mi
Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al
fons de la rasa

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013M000     0,100 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,15
BFB29400     1,020 m   Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2    2,59 2,64
BFWB2905     0,300 u   Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,

plàst.,p/connec.pressió
11,44 3,43

BFYB2905     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,p/connec.pressió   0,33 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb CINC CÈNTIMS

EN3G4BB7     u   Vàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 65 (tub 2 1/2´´),PN=10bar
Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 65
(per a tub de 2 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat , tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment

A012M000     0,400 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 10,01
A013M000     0,400 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 8,60
BN3G4BB0     1,000 u   Vàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 65 (tub 2 1/2´´),PN=10bar 68,43 68,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EEU6U001     u   Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat    
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,25
BEU6U001     1,000 u   Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'           12,71 12,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT 1.1.1.1.2 COL.LECTOR DISTRIBUCIÓ                                          
EN3G4BB7     u   Vàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 65 (tub 2 1/2´´),PN=10bar

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 65
(per a tub de 2 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat , tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment

A012M000     0,400 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 10,01
A013M000     0,400 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 8,60
BN3G4BB0     1,000 u   Vàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 65 (tub 2 1/2´´),PN=10bar 68,43 68,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EN3G49B7     u   Vàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 40 (tub 1 1/2´´),PN=10bar
Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40
(per a tub de 1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat , tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment

A012M000     0,300 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 7,51
A013M000     0,300 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 6,45
BN3G49B0     1,000 u   Vàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 40 (tub 1 1/2´´),PN=10bar 10,91 10,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

EEU6U001     u   Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat    
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,25
BEU6U001     1,000 u   Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'           12,71 12,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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EEU2XX05     u   Col·lector simple d'1´´1/2 de diàmetre per a distribució d'aigua
Col·lector simple d'1´´1/2 de diàmetre per a distribució d'aigua freda, col·locat i connectat

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 12,51
A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 10,73
BEU2XX05     1,000 u   Col·lector simple d'1´´1/2 de diàmetre per a distribució d'aigua 110,00 110,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

ENE1XX06     u   Filtre anti legionel.la de 50 micro metres de pas de malla, mall
Filtre anti legionel.la de 50 micro metres de pas de malla, malla amb recobriment de plata per evitar la proliferació
de bactèries, de 1´´ 1/2 de diàmetre nominal , marca Hidro Watter model FI-2014-08 Easy plata o equivalent amb
un cabal nominal de 8m3/h i muntat superficialment.

A012M000     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 25,02
A013M000     1,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 21,49
BNE1XX6      1,000 u   Filtre anti legionel.la de 50 micro metres de pas de malla, mall 350,00 350,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

ENE1XX07     u   Regulador de pressió de cabal 5 m3/h de diàmetre 1'  1/2 marca H
Regulador de pressió de cabal 5 m3/h de diàmetre 1'  1/2 marca Hidro Watter model GC1120112 o similar, amb
capacitat de 12 kg, instal.lat. Inclòs accessoris de muntatge.

A012M000     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 25,02
A013M000     1,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 21,49
BNE1XX07     1,000 u   Regulador de pressió de cabal 5 m3/h de diàmetre 1'  1/2 marca H 330,00 330,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

EFB29455     m   Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mi
Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al
fons de la rasa

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013M000     0,100 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,15
BFB29400     1,020 m   Tub PE 40,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2    2,59 2,64
BFWB2905     0,300 u   Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,

plàst.,p/connec.pressió
11,44 3,43

BFYB2905     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=63mm,p/connec.pressió   0,33 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb CINC CÈNTIMS

EFB27455     m   Tub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mi
Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al
fons de la rasa

A012M000     0,080 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,00
A013M000     0,080 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,72
BFB27400     1,020 m   Tub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,sèrie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2    1,06 1,08
BFWB2705     0,300 u   Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=40mm,

plàst.,p/connec.pressió
5,48 1,64

BFYB2705     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=40mm,p/connec.pressió   0,14 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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APARTAT 1.1.1.1.3 CANONADES I AÏLLAMENTS                                          
EFB44515     m   Tub poliet.retic.D=16mm,g=2mm,barrera antioxig.,connect.pressió,

Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connec-
tat a pressió i col·locat superficialment

A012M000     0,050 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,25
A013M000     0,050 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,07
B0A75600     1,600 u   Abraçadora plàstica,d/int.=16mm                                 0,28 0,45
BFB44515     1,020 m   Tub poliet.retic.D=16mm,g=2mm,barrera antioxig.                 0,71 0,72
BFWB5305     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.retic. DN=16mm, metàl·lic,p/connec.press 1,83 0,55
BFYB5305     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=16mm,p/connec.pressió      0,05 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS

EFB46515     m   Tub poliet.retic.D=20mm,g=1.9mm,barrera antioxig.,connect.pressi
Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, amb barrera antioxigen , con-
nectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000     0,055 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,38
A013M000     0,055 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,18
B0A75800     1,450 u   Abraçadora plàstica,d/int.=20mm                                 0,31 0,45
BFB46515     1,020 m   Tub poliet.retic.D=20mm,g=1.9mm,barrera antioxig.               1,12 1,14
BFWB5405     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.retic. DN=20mm, metàl·lic,p/connec.press 2,76 0,83
BFYB5405     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=20mm,p/connec.pressió      0,05 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRES CÈNTIMS

EFB48715     m   Tub poliet.retic.D=25mm,g=2.3mm,barrera antioxig.,connect.pressi
Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, amb barrera antioxigen , con-
nectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000     0,055 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,38
A013M000     0,055 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,18
B0A75Y00     1,300 u   Abraçadora plàstica,d/int.=25mm                                 0,37 0,48
BFB48715     1,020 m   Tub poliet.retic.D=25mm,g=2.3mm,barrera antioxig.               2,01 2,05
BFWB5505     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.retic. DN=25mm, metàl·lic,p/connec.press 3,48 1,04
BFYB5505     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=25mm,p/connec.pressió      0,07 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS

EFB4A951     m   Tub poliet.retic.D=32mm,g=2.9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-
Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2.9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN
ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000     0,055 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,38
A013M000     0,055 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,18
B0A75E00     1,200 u   Abraçadora plàstica,d/int.=32mm                                 0,49 0,59
BFB4A951     1,020 m   Tub poliet.retic.D=32mm,g=2.9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO

15875-
2,08 2,12

BFWB5605     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.retic. DN=32mm, metàl·lic,p/connec.press 4,83 1,45
BFYB5605     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=32mm,p/connec.pressió      0,12 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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EFB4CB51     m   Tub poliet.retic.D=40mm,g=3.7mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-
Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3.7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN
ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000     0,060 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,50
A013M000     0,060 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,29
B0A75F02     1,100 u   Abraçadora plàstica,d/int.=40mm                                 0,68 0,75
BFB4CB51     1,020 m   Tub poliet.retic.D=40mm,g=3.7mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO

15875-
3,41 3,48

BFWB5705     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.retic. DN=40mm, metàl·lic,p/connec.press 7,48 2,24
BFYB5705     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=40mm,p/connec.pressió      0,18 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

EFB4ED51     m   Tub poliet.retic.D=50mm,g=4.6mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-
Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4.6 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN
ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000     0,060 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,50
A013M000     0,060 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,29
B0A75J00     0,900 u   Abraçadora plàstica,d/int.=50mm                                 0,92 0,83
BFB4ED51     1,020 m   Tub poliet.retic.D=50mm,g=4.6mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO

15875-
5,11 5,21

BFWB5805     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.retic. DN=50mm, metàl·lic,p/connec.press 10,50 3,15
BFYB5805     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=50mm,p/connec.pressió      0,28 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EN35XX08     u   Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, 
Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, d'acer inoxidable, per a tub de 16 - 25 mm de diàme-
tre nominal del tub, col·locada encastada amb maneta de pom col.locat superficialment

A012M000     0,070 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,75
A013M000     0,070 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,50
BN35XX08     1,000 u   Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, 15,00 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

EN319327     u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2´´,PN=10bar
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000     0,300 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 7,51
A013M000     0,300 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 6,45
BN319320     1,000 u   Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas

tot.,bronze,DN=2´´,PN=10bar
60,30 60,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

ENC11020     u   Valv.equilib.rosca.d20mm,Kvs=5,7,ametall,preajust cabal,preses p
Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal,
preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

A012M000     0,180 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 4,50
A013M000     0,180 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 3,87
BNC11020     1,000 u   Vàl.equilib.rosca.d20mm,Kvs=5,7,ametall,preajust cabal,preses pr 51,24 51,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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EFQ33C6K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=32
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 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,88
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,61
BFQ33C6A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=32 3,45 3,52
BFYQ3080     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm                       0,22 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

EFQ33C7K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32
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 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,88
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,61
BFQ33C7A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32 3,49 3,56
BFYQ3080     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm                       0,22 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SETZE CÈNTIMS

EFQ33C9K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32
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 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,080 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,00
A013M000     0,080 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,72
BFQ33C9A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32 4,05 4,13
BFYQ3080     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm                       0,22 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

EFQ33CBK     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32
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'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
BFQ33CBA     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32 4,40 4,49
BFYQ3080     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm                       0,22 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

EFQ33ECK     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
BFQ33ECA     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40 8,39 8,56
BFYQ3090     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm                       0,27 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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EFQ33EEK     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=40
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 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,095 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,38
A013M000     0,095 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,04
BFQ33EEA     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=40 10,37 10,58
BFYQ3090     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm                       0,27 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

EFQ3366K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=13
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 18 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,88
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,61
BFQ3366A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=13 0,86 0,88
BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

EFQ3367K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=13
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 22 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,88
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,61
BFQ3367A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=13 0,95 0,97
BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

EFQ3369K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=13
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 28 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,080 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,00
A013M000     0,080 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,72
BFQ3369A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=13 1,22 1,24
BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb UN CÈNTIMS

EFQ336BK     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=13
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 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
BFQ336BA     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=13 1,47 1,50
BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
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EFQ336CK     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=13
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
BFQ336CA     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=13 1,70 1,73
BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

EFQ336EK     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=13
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 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,095 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,38
A013M000     0,095 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,04
BFQ336EA     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=13 2,02 2,06
BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.1.1.2 ELECTRCITAT                                                     
APARTAT 1.1.1.2.1 ESCOMESA                                                        
EG51XX23     u   Comptador trifàsic electrònic, per a mesurar energia activa i re

Comptador trifàsic electrònic, per a mesurar energia activa i reactiva, per a 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i
muntat superficialment

A012H000     0,033 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,83
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG51XX23     1,000 u   Comptador trifàsic electrònic, per a mesurar energia activa i re 300,00 300,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 304,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUATRE EUROS amb CINC CÈNTIMS

EG1PUA40     u   CPM TMF10, 200-400 A (139-277 kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.
Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a
mesura indirecta, potència entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aï-
llament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense
incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 400 A regulable entre 200 i 400 A i po-
der de tall de 20 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

A012H000     2,000 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 50,04
A013H000     2,000 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 42,91
BG1PUA40     1,000 u   CPM TMF10, 200-400 A (139-277

kW),400V,s/compt.,s/IGA,s/protect.
595,96 595,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 688,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

EG11CH62     u   C.G.P.polièst.+fibra,400A,UNESA 9,BUC, IP-43, IK09,munt.superf. 
Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 400 A, segons esquema Unesa número 9 ,
seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de
connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

A012H000     1,250 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 31,27
A013H000     1,250 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 26,82
BG11CH80     1,000 u   C.G.P.polièst.+fibra,400A,UNESA 9,BUC, IP-43, IK09              206,58 206,58
BGW11000     1,000 u   P.p.accessoris caixa gral.protecció                             12,00 12,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
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EG43F152     u   Tallacircuit (I) gavineta 315A,base 3,munt.superf.+cargols      
Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 315 A, amb base de grandària 3, muntat superficialment amb car-
gols

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 8,76
A013H000     0,100 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,15
BG43F150     1,000 u   Tallacircuit (I) gavineta 315A,base 3                           51,95 51,95
BGW43000     1,000 u   P.p.accessoris p/tallacirc.ganiv.                               0,25 0,25
BGY43000     1,000 u   P.p.elem.especials p/tallacirc.ganiv.                           0,93 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EG2AXX23     m   Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 300 m
Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 300 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada
sobre paraments

A012H000     0,130 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,25
A013H000     0,065 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,39
BG2AXX23     1,000 m   Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 300 m 28,00 28,00
BGW2AB00     1,000 u   P.p.accessoris p/canals plàstics,170-230mm                      0,44 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS

EG22TQ1K     m   Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, mun-
tat com a canalització soterrada

A012H000     0,042 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 1,05
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG22TQ10     1,020 m   Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=200mm,40J,450N,p/canal.so
5,44 5,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRES CÈNTIMS

EG3121G4     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x240mm2,col.tub                     
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,75
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG3121G0     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x240mm2                             21,99 22,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EG380907     m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.p.terra                            
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG380900     1,020 m   Conductor Cu nu,1x35mm2                                         1,29 1,32
BGY38000     1,000 u   P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus                              0,15 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

EGD1222E     u   Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14.6mm,clav.terr.
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm
de diàmetre, clavada a terra

A012H000     0,233 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,83
A013H000     0,233 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 5,00
BGD12220     1,000 u   Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14.6mm,300µm           11,42 11,42
BGYD1000     1,000 u   P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.                          4,12 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
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EGDZ1102     u   Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficial-
ment

A012H000     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 6,25
A013H000     0,250 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 5,36
BGDZ1102     1,000 u   Punt connex.terra,pont secc.platina coure,munt.caix.p/munt.super 25,71 25,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

EG4RXX30     u   Partida alçada a justificar del pagament a CIA dels drets d'esco
Partida alçada a justificar del pagament a CIA dels drets d'escomesa (varem), treballs i taxes per a una escomesa
de 139kw. En aquesta partida es contemplen els possibles treballs necessaris per reforç o adequació de l'escome-
sa o reforma del centre de transformació i de la xarxa existent en servei.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU MIL EUROS

APARTAT 1.1.1.2.2 QUADRES                                                         
SUBAPARTAT 1.1.1.2.2.1 QUADRE GENERAL                                                  
EG1PXX25     u   Protecció diferencial per a QUADRE GENERAL de 200 a 400 A (139 a

Protecció diferencial per a QUADRE GENERAL de 200 a 400 A (139 a 277 kW), amb toroidal per l inia de
4x240mm2+T de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en armari general, completament instal.lat i funcionant.
Ha de tallar el interruptor general del quadre general.

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 12,51
A013H000     0,500 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 10,73
BG1PUD40     1,000 u   Protecció diferencial TMF10, 200-400 A (139-277 kW),PRFV        300,02 300,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 323,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EG48XX26     u   Protector per a sobretensions transitòries i permanents, tetrapo
Protector per a sobretensions transitòries i permanents, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria,
per a tall IGA 400A regulat a 200A, col·locat. Inclou les proteccions magnetotermiques per a la descarrega de so-
bretensions transitòries.

A012H000     1,000 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 25,02
A013H000     1,000 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 21,46
BG48XX26     1,000 u   Protector per a sobretensions transitòries i permanents, tetrapo 450,00 450,00
BGW48000     1,000 u   P.p.accessoris p/protect.sobretens.                             0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 496,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

EG41XX27     u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 
Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o
3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA
de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, s'haurà de poder regular fins a 200A, ha de disposar de les bobines d'e-
misió per poder tallar segons diferencial i protector de sobretensions permanent i trasitòria, muntat en armari

A012H000     1,240 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 31,02
A013H000     0,350 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 7,51
BG41XX27     1,000 u   Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 1.500,00 1.500,00
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.538,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

EG415FJF     u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,230 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,75
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415FJF     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA, 67,95 67,95
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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EG415FJJ     u   Interruptor auto.magnet.,I=50A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,330 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 8,26
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415FJJ     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=50A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA, 116,07 116,07
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EG415EKK     u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/10kA,
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,330 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 8,26
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415EKK     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/10kA, 129,17 129,17
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

EG415D5C     u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415D5C     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 23,55 23,55
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EG1AXX28     u   Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb l
Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera tipus caixa em-
motllada de 400A i 250 moduls mes, totalment equipat, muntat. Inclou tot el petit material per el seu muntatge i porta
transparent i pany. Espai de reserva necessari del 30%.

A012H000     3,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 80,06
A013H000     3,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 68,66
BG1AXX28     1,000 u   Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb l 550,00 550,00
BGW1A000     10,000 u   P.p.accessoris p/armaris metàl·lics                             4,96 49,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 748,32

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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SUBAPARTAT 1.1.1.2.2.2 QUADRE PB                                                       
EG1AU030     u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,5fileres,48passos de 9mm p

Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 5 file-
res de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perfora-
des, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions
550x900x175 mm, col·locat

A012H000     0,700 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 17,51
A013H000     0,700 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 15,02
BG1AU030     1,000 u   Armari metàl.,xapa electrozincada,p/quadre distr.,550x900x175mm 495,98 495,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 528,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

EG474D4E     u   Inter.càrreg.modular,100A,400V,(4P),sense indic.llum.fix.pres.  
Interruptor en càrrega modular de 100 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 pres-
sió

A012H000     0,330 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 8,26
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG474D4A     1,000 u   Inter.càrreg.modular,100A,400V,(4P),sense indic.llum.           81,44 81,44
BGW47000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.man.                                    0,46 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

EG42429H     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd.
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03
A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 8,76
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG42429H     1,000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd. 82,84 82,84
BGW42000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,38 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

EG426B9H     u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.
Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 8,76
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG426B9H     1,000 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix. 142,83 142,83
BGW42000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,38 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EG415D59     u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415D59     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 22,47 22,47
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

17 de marzo de 2020  Pàgina 51



QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EG415D5B     u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415D5B     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 22,87 22,87
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EG415D5C     u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415D5C     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 23,55 23,55
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EG415DJF     u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,230 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,75
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415DJF     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4 60,16 60,16
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

EG4R4850     u   Contactor, 230V,20A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.         
Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18
mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pres-
sió

A012H000     0,310 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,76
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,07
BG4R4850     1,000 u   Contactor, 230V,20A,2NA,circuit potència 230V                   36,50 36,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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SUBAPARTAT 1.1.1.2.2.4 QUADRE ASSOCIACIÓ                                               
EG1AU008     u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,2fileres,49passos de 9mm p

Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 2 file-
res de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perfora-
des, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions
550x450x175 mm, col·locat

A012H000     0,700 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 17,51
A013H000     0,700 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 15,02
BG1AU008     1,000 u   Armari metàl.xapa electrozincada,p/quadre distr.,550x450x175mm  294,28 294,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

EG47274E     u   Inter.càrreg.modular,40A,400V,(2P),sense indic.llum.fix.pres.   
Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P),
tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador llumi-
nós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG47274A     1,000 u   Inter.càrreg.modular,40A,400V,(2P),sense indic.llum.            29,35 29,35
BGW47000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.man.                                    0,46 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb DEU CÈNTIMS

EG42429H     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd.
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03
A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 8,76
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG42429H     1,000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd. 82,84 82,84
BGW42000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,38 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

EG415D59     u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415D59     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 22,47 22,47
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG415D5B     u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415D5B     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 22,87 22,87
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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SUBAPARTAT 1.1.1.2.2.5 QUADRE CLIMA                                                    
EG1AU020     u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,4fileres,48passos de 9mm p

Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 file-
res de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perfora-
des, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions
550x750x175 mm, col·locat

A012H000     0,700 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 17,51
A013H000     0,700 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 15,02
BG1AU020     1,000 u   Armari metàl.,xapa electrozincada,p/quadre distr.,550x750x175mm 443,56 443,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb NOU CÈNTIMS

EG42429H     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd.
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03
A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 8,76
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG42429H     1,000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd. 82,84 82,84
BGW42000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,38 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

EG42439H     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.3A,fix.inst.,2mòd.D
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3
A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 8,76
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG42439H     1,000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.3A,fix.inst.,2mòd.D 80,66 80,66
BGW42000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,38 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS

EG4243JH     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.3A,fix.inst.,4mòd.D
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 12,51
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG4243JH     1,000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.3A,fix.inst.,4mòd.D 131,77 131,77
BGW42000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,38 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

EG415FJF     u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,230 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,75
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415FJF     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA, 67,95 67,95
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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EG416FJB     u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaD,(4P),tall=10000A/15kA,
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,230 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,75
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG416FJB     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaD,(4P),tall=10000A/15kA, 71,62 71,62
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

EG415D5B     u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415D5B     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 22,87 22,87
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EG416F9F     u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaD,(2P),tall=10000A/15kA,
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, bipolar (2P), de 10000 A de po-
der de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG416F9F     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaD,(2P),tall=10000A/15kA, 38,69 38,69
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EG53XX21     u   Comptador electrònic trifàsic, amb toroidals, amb neutre, per a 
Comptador electrònic trifàsic, amb toroidals, amb neutre, per a comptatge d'energia segons RITE, per a 400 V, i en-
castat a l'armari

A012H000     0,083 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 2,08
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG53XX21     1,000 u   Comptador electrònic trifàsic, amb toroidals, amb neutre, per a 150,00 150,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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SUBAPARTAT 1.1.1.2.2.3 SAI                                                             
EG47274E     u   Inter.càrreg.modular,40A,400V,(2P),sense indic.llum.fix.pres.   

Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), bipolar (2P),
tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador llumi-
nós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG47274A     1,000 u   Inter.càrreg.modular,40A,400V,(2P),sense indic.llum.            29,35 29,35
BGW47000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.man.                                    0,46 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb DEU CÈNTIMS

EG426CJH     u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(4P),0.3A,fix.s
Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, cons-
truït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 12,51
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG426CJH     1,000 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(4P),0.3A,fix.s 223,71 223,71
BGW42000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,38 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

EG415FJF     u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,230 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,75
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415FJF     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA, 67,95 67,95
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

EG13X141     u   Modificació del quadre general, quadre PB, P1 i restaurant per d
Modificació del quadre general, quadre PB, P1 i restaurant per disposar d'un doble embarrat

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
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APARTAT 1.1.1.2.3 CANALITZACIONS I CONDUCTORS                                     
SUBAPARTAT 1.1.1.2.3.1 EXTERIOR MASIA                                                  
EG22TH1K     m   Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nomi-
nal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

A012H000     0,033 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,83
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG22TH10     1,020 m   Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.sot
1,60 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

EG312684     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.tub                      
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000     0,050 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 1,25
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,07
BG312680     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2                              12,44 12,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb UN CÈNTIMS

SUBAPARTAT 1.1.1.2.3.2 INTERIOR MASIA                                                  
EG312676     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,040 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 1,00
A013H000     0,040 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,86
BG312670     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2                              8,24 8,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EG312686     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata             
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,040 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 1,00
A013H000     0,040 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,86
BG312680     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2                              12,44 12,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EG312356     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata              
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,032 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,80
A013H000     0,032 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,69
BG312350     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2                               2,30 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

EG312656     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata              
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,032 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,80
A013H000     0,032 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,69
BG312650     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2                               3,66 3,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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EG312666     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata             
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,032 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,80
A013H000     0,032 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,69
BG312660     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2                              5,46 5,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SIS CÈNTIMS

EG312326     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1.5mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312320     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1.5mm2                             0,85 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

EG312336     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312330     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2                             1,17 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

EG32B124     m   Cable H07Z-K (AS), 1x1.5mm2,col.tub                             
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1
x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,38
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,32
BG32B120     1,020 m   Cable H07Z-K (AS), 1x1.5mm2                                     0,21 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

EG32B134     m   Cable H07Z-K (AS), 1x2.5mm2,col.tub                             
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

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,38
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,32
BG32B130     1,020 m   Cable H07Z-K (AS), 1x2.5mm2                                     0,33 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EG32B144     m   Cable H07Z-K (AS), 1x4mm2,col.tub                               
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1
x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,38
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,32
BG32B140     1,020 m   Cable H07Z-K (AS), 1x4mm2                                       0,50 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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EG2BXX27     m   Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, munta
Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, muntada superficialment amb suports a sostre o pa-
ret i amb separador inclòs. Inclou suport i la tapa en zones fora del cel ras.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG2BXX27     1,020 m   Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, munta 25,00 25,50
BGW2B000     10,000 u   P.p.accessoris p/canals planxa acer                             0,53 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb NOU CÈNTIMS

EG151512     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG151512     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.         1,63 1,63
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació quadr.                           0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EG161722     u   Caixa deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-54,munt.superf.           
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 12,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG161722     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-54,p/munt.superf.         8,37 8,37
BGW16000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació rectang.                         0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

EG21271J     m   Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió end
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment

A012H000     0,037 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,93
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,07
BG212710     1,020 m   Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N        0,71 0,72
BGW21000     1,000 u   P.p.accessoris p/tubs rígids PVC                                0,14 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

EG23E715     m   Tub rígid acer galv.,DN=20mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compres-
sió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

A012H000     0,037 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,93
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,07
BG23E710     1,020 m   Tub rígid acer

galv.,DN=20mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,
1,42 1,45

BGW23000     1,000 u   P.p.accessoris p/tubs rígids acer                               0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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EG380902     m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                            
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

A012H000     0,100 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 2,50
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG380900     1,020 m   Conductor Cu nu,1x35mm2                                         1,29 1,32
BGW38000     1,000 u   P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus                                  0,33 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

SUBAPARTAT 1.1.1.2.3.3 QUADRE CLIMA                                                    
EG312656     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata              

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

A012H000     0,032 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,80
A013H000     0,032 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,69
BG312650     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2                               3,66 3,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

EG312356     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata              
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,032 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,80
A013H000     0,032 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,69
BG312350     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2                               2,30 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

EG312336     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312330     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2                             1,17 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

EG2BXX27     m   Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, munta
Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, muntada superficialment amb suports a sostre o pa-
ret i amb separador inclòs. Inclou suport i la tapa en zones fora del cel ras.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG2BXX27     1,020 m   Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, munta 25,00 25,50
BGW2B000     10,000 u   P.p.accessoris p/canals planxa acer                             0,53 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb NOU CÈNTIMS

EG380902     m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                            
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

A012H000     0,100 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 2,50
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG380900     1,020 m   Conductor Cu nu,1x35mm2                                         1,29 1,32
BGW38000     1,000 u   P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus                                  0,33 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
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APARTAT 1.1.1.2.4 MECANISMES                                                      
EG61XX33     u   Caixa mec.central.,plàstic,2 columnes,p/4mecanismes modulars,mun

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb
capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou placa endolls i elements informatics i marc de la
caixa

A012H000     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 6,25
A013H000     0,066 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,42
BG61CEC4     1,000 u   Caixa mec.central.,plàstic,2col.x4mec.mod.,p/encastar           11,64 11,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

EG61XX34     u   Caixa mec.central.,plàstic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,mun
Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou placa endolls i elements informatics i marc de la
caixa

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,066 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,42
BG61CEC6     1,000 u   Caixa mec.central.,plàstic,3col.x6mec.mod.,p/encastar           14,90 14,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

EG61XX35     u   Caixa mec.central.,plàstic,4 columnes,p/8mecanismes modulars,mun
Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 columnes, amb
capacitat per a 8 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou placa endolls i elements informatics i marc de la
caixa

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 8,76
A013H000     0,066 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,42
BG61CEC8     1,000 u   Caixa mec.central.,plàstic,4col.x8mec.mod.,p/encastar           17,47 17,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

EG61XX29     u   Caixa de mecanismes decoratica, per a sis elements, preu alt, pe
Caixa de mecanismes decoratica, per a sis elements, preu alt, per a muntatge sobre taula. Inclou placa endolls i
elements informatics i marc de la caixa

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 12,51
A013H000     0,500 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 10,73
BG61XX29     1,000 u   Caixa de mecanismes de coratica, per a sis elements, preu alt, p 22,00 22,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

EG63XX30     u   Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar a
Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, color
blanc, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor de punt de treball

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,75
A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,85
BG638153     1,000 u   Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu 3,03 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

EG63815K     u   Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa verme
Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,75
A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,85
BG63815K     1,000 u   Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets,(2P+T),16A/250V,a/tapa verm 3,03 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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EG63115B     u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu alt,en
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu
alt, encastada

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,75
A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,85
BG63115B     1,000 u   Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu alt,p 4,68 4,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

EG641173     u   Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu alt,encastat        
Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,75
A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,85
BG641173     1,000 u   Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu altp/encastar       3,91 3,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

APARTAT 1.1.1.2.5 ENLLUMENAT                                                      
EG73XX31     u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-1C-FT, de B.E.G. B

Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-1C-FT, de B.E.G. Brück Electronic
GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sortida relé de
10A per a tot tipus de carregas incl. LED, Abast máx. transversal 24 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1
min a 30 min. Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada per a pulsador i detector esclau. Versió fals
sostre i superficie. Temperatura de funcionamient -25ºC fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comanda-
ment a distancia (opcional). Instal.lat i funcionant.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BG73XX31     1,000 u   Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXO 100,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINC EUROS

EG73XX32     u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-2C-FT, de B.E.G. B
Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-2C-FT, de B.E.G. Brück Electronic
GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sortida relé de
10A per a tot tipus de carregas incl. LED i  un canal amb sortida relé de 3A lliure de potencial per a conectar equips
HVAC Abast máx. transversal 24 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1 min a 30 min. Ajust valor crepuscular
10-2000 Lux. Incorpora entrada per a pulsador i detector esclau. Versió fals sostre i superficie. Temperatura de fun-
cionamient -25ºC fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia (opcional). Instal.lat i
funcionant.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BG73XX32     1,000 u   Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXO 135,00 135,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS

EG73XX33     u   Detector esclau de sostre LUXOMAT PD4-S-FT, de B.E.G. Brück Elec
Suministre y col.locació de detector esclau de sostre LUXOMAT PD4-S-FT, de B.E.G. Brück Electronic GmbH o
equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de 360º. Abast máx. transversal 24 m. IP20.
Clase II Versió fals sostre i superficie. Temperatura de funcionamient -25ºC fins a +50ºC.
Obligatori combinar amb un detector master. Instal.lat i funcionant.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BG73XX33     1,000 u   Suministre y col.locació de detector esclau de sostre LUXOMAT PD 160,00 160,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS
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EG73XX35     u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD2N-M-1C-LED-FT, de B.E
Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD2N-M-1C-LED-FT, de B.E.G. Brück
Electronic GmbH o equivalent, amb anell integrat amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sortida relé de 10A
per a tot tipus de carregas incl. Abast máx. transversal 10 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1 seg a 18h.
Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada per a pulsador i detector esclau. Anell embellidor amb 6
LEDs de 0,25W. Temperatura de funcionamient -25ºC fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comanda-
ment a distancia (opcional). Instal.lat i funcionant.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BG73XX35     1,000 u   Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXO 99,00 99,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS

EG73XX37     u   Detector de moviment de sostre LUXOMAT PD3N-1C, de B.E.G.       
Suministre y col.locació de detector de moviment de sostre amb un canal LUXOMAT PD3N-1C, de B.E.G. Brück
Electronic GmbH o equivalent, amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sortida relé de 10A per a tot tipus de
carregas incl. LED Abast máx. transversal 10 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1 min a 30 min o impuls
Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Versió fals sostre i superficie. Temperatura de funcionamient -25ºC fins a
+50ºC.
Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia (opcional). Instal.lat i funcionant

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BG73XX37     1,000 u   Suministre y col.locació de detector de moviment de sostre amb d 57,00 57,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS

EG73XX38     u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-DALI/DSI-FT, de B.
Subministrament y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-DALI/DSI-FT, de B.E.G. Brück
Electronic GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sorti-
da DAL/DSI, Abast máx. transversal 24 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1 min a 30 min. Ajust valor cre-
puscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada per a pulsador i detector esclau. Versió fals sostre i superficie.
Temperatura de funcionamient -25ºC fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia
(opcional). Instal.lat i funcionant.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BG73XX38     1,000 u   Subministrament y col.locació de detector de presencia de sostre 134,00 134,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-NOU EUROS

EP43XX40     u   Cable de control enllumenat regulable dos pols tipus KNX homolog
Cable de control enllumenat regulable dos pols tipus KNX homologat, col·locat

A012M000     0,010 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,25
A013M000     0,010 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,21
BP43XX40     1,000 m   Cable de control enllumenat regulable dos pols tipus KNX homolog 1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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EH61RC9A     u   Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,240-270lúmens,auton< 
Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de pro-
tecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH61RH9A     1,000 u   Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,240-270lúmens,auton< 86,59 86,59
BH6ZCR00     1,000 u   Caixa p/encastar llum d'emergència rect. ,param.vert./horitz.   3,92 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

EH22X131     u   Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperat
Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperatura de color de 4000, 2.400 lm i un grau de rendi-
ment de color Ra=85, UGR<22 de forma rodona i muntada encastada al sostre. Model NORMALIT HAT Ref.
EH24B o equivalent.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH22X131     1,000 U   Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperat 25,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

EH22X132     u   Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperat
Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperatura de color 4000K, protecció IP44, no regulable,
Model AVANT LED LEDPROOF ECCO Ref. LPE120038W 4000 o equivalent  muntada superficialment.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH22X132     1,000 u   Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperat 24,00 24,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

EH41X190     m   Hi-trac 13824                                                   
Hi-trac lluminaria de llum indirecte blanc (RAL9002) led de 12w i 1380 lumens, color 3000K blanc càlid, commuta-
ble, model ERCO 13824 o equivalent, per a muntar superficialment, col·locat

A012H000     0,120 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,00
A013H000     0,120 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,57
BH41X190     1,000 u   Hi-trac lluminaria de llum indirecte blanc (RAL9002) led de 12w 418,80 418,80
BH4W1000     0,250 u   Pp.acc.carril.enll.p/munt.superf.                               15,21 3,80
BH4Y1000     0,500 u   Pp.subj.carr.enll.p/munt.superf.                                1,39 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 428,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

EH22X195     u   Downlight 86582                                                 
Llumenera decorativa encastar tipus downlight led, de 19 W de potència de la llumenera, 1860 lm de flux lluminós,
amb reixa de lames negre, color 3000K blanc càlid, sistema de lents wide flood, model ERCO compar 86582 o
equivalent, encastada

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH22X195     1,000 u   Llumenera decorativa encastar tipus downlight led, de 19 W de po 326,08 326,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA EUROS amb TRES CÈNTIMS

EH4LX192     u   Banyador de paret 86733                                         
Llumenera decorativa encastar tipus banyador de paret amb lent, led, de 12 W de potència de la llumenera, 1260
lm de flux lluminós, amb reixa de lames negre, color 3000K blanc càlid, commutable, model ERCO compar 86733
o equivalent, encastada

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BH4LX192     1,000 u   Llumenera decorativa encastar tipus banyador de paret amb lent, 366,16 366,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 375,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

17 de marzo de 2020  Pàgina 64



QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EH22X196     u   Downlight 86579                                                 
Llumenera decorativa encastar tipus downlight led, de 19 W de potència de la llumenera, 1860 lm de flux lluminós,
amb reixa de lames negre, color 3000K blanc càlid, sistema de lents extra wide flood, model ERCO compar 86579
o equivalent, encastada

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH22X196     1,000 u   Llumenera decorativa encastar tipus downlight led, de 19 W de po 326,08 326,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA EUROS amb TRES CÈNTIMS

EH22X200     u   Downlight 52230                                                 
Llumenera decorativa encastar tipus downlight led, de 19 W de potència de la llumenera, 1860 lm de flux lluminós,
amb reixa de lames negre, color 3000K blanc càlid, sistema de lents wide flood, amb sistema casambi bluetooth,
model ERCO compar 52230 o equivalent, encastada

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH22X200     1,000 u   Llumenera decorativa encastar tipus downlight led, de 19 W de po 414,00 414,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 427,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

EH22X201     u   Banyador de paret 52262                                         
Llumenera decorativa encastar tipus banyador de paret led, de 12 W de potència de la llumenera, 1260 lm de flux
lluminós, amb reixa de lames negre, color 3000K blanc càlid, sistema de lents wide flood, amb sistema casambi
bluetooth, model ERCO compar 52262 o equivalent, encastada

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH22X201     1,000 u   Llumenera decorativa encastar tipus banyador de paret led, de 12 453,60 453,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 467,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EH22X202     u   Downlight 52228                                                 
Llumenera decorativa encastar tipus downlight led, de 19 W de potència de la llumenera, 1860 lm de flux lluminós,
amb reixa de lames negre, color 3000K blanc càlid, sistema de lents extra wide flood, amb sistema casambi blue-
tooth, model ERCO compar 52228 o equivalent, encastada

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH22X202     1,000 u   Llumenera decorativa encastar tipus downlight led, de 19 W de po 414,40 414,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 428,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

EH4X207      m   Projector banyador 70463                                        
Projector banyador blanc, led de 10w i 930 lumens, color 3000K blanc càlid,  lent extra wide flood model ERCO
70463 o equivalent, amb font d'alimentació, muntat a carril

A012H000     0,120 h   Oficial 1a electricista                                         24,65 2,96
A013H000     0,120 h   Ajudant electricista                                            21,14 2,54
BH41X207     1,000 u   Projector banyador blanc, led de 10w i 930 lumens, color 3000K b 381,12 381,12
BH4W1000     0,250 u   Pp.acc.carril.enll.p/munt.superf.                               15,21 3,80
BH4Y1000     0,500 u   Pp.subj.carr.enll.p/munt.superf.                                1,39 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 391,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
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EH41X208     m   Lluminària ascensor                                             
Aplic banyador de paret per a llum d'ascensor, model LAMP AMBIENT LED o equivalent, per a muntar superficial-
ment, col·locat

A012H000     0,120 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,00
A013H000     0,120 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,57
BH41X208     1,000 u   Aplic banyador de paret per a llum d'ascensor, model LAMP

AMBIEN
187,00 187,00

BH4W1000     0,250 u   Pp.acc.carril.enll.p/munt.superf.                               15,21 3,80
BH4Y1000     0,500 u   Pp.subj.carr.enll.p/munt.superf.                                1,39 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-SET EUROS amb SET CÈNTIMS

EH41X209     m   Lluminària d'escala aplic led                                   
Aplic banyador de paret per a llum d'escala, model LAMP AMBIENT LED 40w o equivalent, per a muntar superfi-
cialment, col·locat

A012H000     0,180 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 4,50
A013H000     0,180 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,86
BH41X209     1,000 u   Aplic banyador de paret per a llum d'escala, model LAMP AMBIENT 210,00 210,00
BH4W2000     0,250 u   Pp.acc.carril.enll.p/munt.susp.                                 15,21 3,80
BH4Y2000     0,500 u   Pp.subj.carr.enll.p/munt.susp.                                  7,96 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

EH41X210     m   Peces i accessoris necessaris ERCO o equivalent, col·locat. Form
Peces i accessoris necessaris ERCO o equivalent, col·locat. Format per:

- 7ud Peça per suspenció perfil Hi-trac Ref 13490
- 7ud  Suspensió cable metàl.lic Ref. 12557
- 2ud Tapa final Ref.13885
- 5ud Alimentació elèctrica Ref. 12553
- 2ud Cable esperal Ref. 12693
- 2ud Suspensió amb cable metàl.lic
- 5ud Alimentació elèctrica Ref.12552
- 4ud Acoplament Ref.79315

A012H000     5,000 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 125,10
A013H000     5,000 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 107,29
BH41X210     1,000 u   Peces i accessoris necessaris ERCO o equivalent, col·locat. Form 894,00 894,00
BH4W1000     0,250 u   Pp.acc.carril.enll.p/munt.superf.                               15,21 3,80
BH4Y1000     0,500 u   Pp.subj.carr.enll.p/munt.superf.                                1,39 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.130,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT TRENTA EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 1.1.1.3 CLIMATITZACIÓ                                                   
APARTAT 1.1.1.3.1 UNITATS EXTERIORS                                               
EED5XX32     u   Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal var

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, conden-
sació per aire, per a sistema d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor, possibilitat de funcionament amb
calefacció contínua, potència frigorífica de 39,2 kW i potència calorífica de 44,1kw, model LG ARUM140LTE5 o
equivalent, elevada eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsi-
ca de 400 V, motors DC Inverter, col.locada. Inclou posta en marxa del servei tècnic del fabricant. Inclou la part
proporcional de neteja dels circuits amb nitrogen i la prova de pressió dels circuits frigorífics segons normativa vi-
gent.

A012Q000     8,000 h   Oficial 1a frigorista                                           x 1,03 24,65 202,13
A013Q000     8,000 h   Ajudant frigorista                                              x 1,03 21,14 173,35
BED5XX32     1,000 u   Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal var 7.167,00 7.167,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.542,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

EEDAXX33     u   Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi invert
Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi inverter i Therma V de LG o equivalent model
PMNFP14A1, col.locada

A012G000     1,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 25,27
A013G000     1,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 21,67
BEDAXX33     1,000 u   Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi invert 76,00 76,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

EEZGXX15     kg  Càrrega gas R-407c/R-410a                                       
Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a. S'inclou treballs de neteja de les canonades
amb gas nitrògen. S'inclou la prova de pressió segons normativa vigent.

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 12,51
A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 10,73
BEZGXX15     1,000 kg  Carrega de gas R410                                             30,00 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

EG2AXX23     m   Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 300 m
Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 300 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada
sobre paraments

A012H000     0,130 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,25
A013H000     0,065 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,39
BG2AXX23     1,000 m   Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 300 m 28,00 28,00
BGW2AB00     1,000 u   P.p.accessoris p/canals plàstics,170-230mm                      0,44 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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APARTAT 1.1.1.3.2 UNITATS INTERIORS                                               
EEDDXX40     u   Unitat interior de sostre de tipus cassette ARNU24GTPC4         

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
amb 4 vies de sortida d'aire, de 8kW de potència tèrmica i 7.1kw de potència frigorífica, model LG ARNU24GTPC4
o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Inclou
panell frontal 90x90 a vies ENCXLEU o equivalent. Totalment instal.lat i connectat a sistema de canonades frigorifi-
ques i electrèctiques i de senyal. Amb bomba de condensats inclosa.

A012G000     5,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 138,96
A013G000     5,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 119,18
BEDDXX40     1,000 U   Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centr 818,00 818,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.076,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SETANTA-SIS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

EEDEXX42     u   Unitat interior per a conductes ARNU12GM1A4                     
Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de refrigerant, de 4 kW de potència tèrmica I 3.6KW de po-
tència frigorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V, de pressió estàndard, R410 A, model LG ARNU12GM1A4,
col.locada. Totalment instal.lat i connectat a sistema de canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal.

A012G000     4,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 113,70
A013G000     4,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 97,51
BEDEXX42     1,000 u   Unitat interior per a conductes d'equips de cabal variable de re 590,00 590,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 801,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

EED9XX43     u   Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a sistema Mult
Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a sistema Multi V bomba de calor, col·locat.

A012Q000     0,500 h   Oficial 1a frigorista                                           x 1,03 24,65 12,63
A013Q000     0,500 h   Ajudant frigorista                                              x 1,03 21,14 10,83
BED9XX43     1,000 u   Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a sistema Mult 52,00 52,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

EED9XX45     u   Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recupera
Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal variable de refri-
gerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador individal, amb 2 sortides, tensió
d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.005 kW com a màxim, model LG PRH023 o equivalent,
col·locat

A012Q000     3,000 h   Oficial 1a frigorista                                           x 1,03 24,65 75,80
A013Q000     3,000 h   Ajudant frigorista                                              x 1,03 21,14 65,01
BED9XX45     1,000 u   Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recupera 776,00 776,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 916,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS SETZE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

EED9XX46     u   Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recupera
Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal variable de refri-
gerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador individal, amb 4 sortides, tensió
d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.005 kW com a màxim, model LG PRH043 o equivalent,
col·locat

A012Q000     4,000 h   Oficial 1a frigorista                                           x 1,03 24,65 101,07
A013Q000     4,000 h   Ajudant frigorista                                              x 1,03 21,14 86,67
BED9XX46     1,000 u   Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recupera 1.562,00 1.562,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.749,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

EEDAXX48     u   Unitat control remot per cable programable (termòstat) model LG 
Unitat control remot per cable programable (termòstat) model LG PREMTB001 o equivalent, color blanc, per unitats
interiors i recuperadors, col.locada, connectada i programada.

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 12,63
A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 10,83
BEDAXX48     1,000 u   Unitat control remot per cable programable (termòstat) model LG 60,00 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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EEDAXX49     u   Unitat de control tàctil model LG AC SMART V  PACS5A000 o equiva
Unitat de control tàctil model LG AC SMART V  PACS5A000 o equivalent, controla 128 unitats interiors, amb passa-
rel.la BACNET integrada. Inclou dos ports per entrades digitals i dos ports per sortides digitals. Permet la funció de
monitorització d'energia i poden incloures els plànols de l'edifici, col.locada i programada i en funcionament.

A012G000     4,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 113,70
A013G000     4,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 97,51
BEDAXX49     1,000 u   Unitat de control tàctil model LG AC SMART V  PACS5A000 o

equiva
2.510,00 2.510,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.721,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS VINT-I-UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

EP43X101     m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treballar fins a velo-
citat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda (lliure
d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classificació CPR, col·locat sota tub o canal

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,38
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,32
BP43X101     1,000 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa 0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EP73X146     u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,des
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6A
UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

A012M000     0,180 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 4,50
BP7381J3     1,000 u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a

F/UTP,des
11,54 11,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EEB3XX63     u   Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb bateria d'expan
Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb bateria d'expansió directe. Cortina d'aire decorativa d'estil arquitectò-
nic contemporani model AIRTECNICS ZEN 1500 VRF15-LG-H o equivalent amb bomba de calor d'alt estalvi ener-
gètic: Reducció de fins al 70% de consum i emissions de CO2 (mode calor). Disseny minimalista i elegant que
s’integra a qualsevol ambient, oferint infinites possibilitats de personalització. Els panells poden incloure logotips,
il·luminació, retolació, senyalització de seguretat o informativa, grafismes, imatges, rellotges, tot d'acord amb les
especificacions de la DF.  Panells frontals d’alumini anoditzat. Opcionalment es poden muntar panells d'acer inoxi-
dable texturat, raspallat o setinat mirall. També d'altres materials com xapa galvanitzada verge, pintada o envelli-
da, fusta, plàstics llisos o texturitzats, etc. Carcassa central d’acer galvanitzat, acabada amb pintura de color negre
forja com estàndard. Altres colors disponibles sota  comanda. Difusors lineals de descàrrega amb lames d’alumini
anoditzat tipus airfoil, regulables en ambdues direccions. Ventiladors centrífugs de doble aspiració amb motors de
rotor extern de baix nivell sonor. Selector de 5 velocitats. Els models ´´EC´´ incorporen ventiladors eficients de
molt baix consum. Inclou bateria expansió directa per treballar en mode calor amb sensors de temperatura ins-
tal·lats. Control Plug&Play CS-5DX-NE slave DX amb selector de 5 velocitats i cable telefònic de 7m inclosos. Pre-
parada per connectar a bomba de calor LG VRF (R410A/R32) i vàlvula d'expansió directa PRLK048A0 no inclo-
ses. Inclou Kit Interface VRF PAHCMRA000 adaptat per cortina i control programable LG PREMTB001.

Cabal: 2920 m3/h
Ventiladors: 0,284 kW 2,48 A 230Vx1 50/60Hz
Capacitat calorífica: 15,32 kW
Dimensions: 291x473x1620 mm (fondària, alçada, longitud)t, col·locada mural

A012G000     3,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 75,06
A013G000     3,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 64,37
BEB3XX63     1,000 u   Cortina d'aire per a ventilació i calefacció amb bateria d'expan 3.849,00 3.849,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.988,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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EEMHXX53     u   Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o equivale
Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o equivalent, per a UTAs de mitja tamany  fins 28kw
connectades amb unitats VRV exteriors, col.locat i connectat

A012G000     1,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 25,27
A013G000     1,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 21,67
BEMHXX53     1,000 u   Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o

equivale
160,00 160,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

APARTAT 1.1.1.3.3 CANONADES FRIGORÍFIQUES                                         
EE51XX64     m2  Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, con-
ductivitat tèrmica = 0,032 W/(mK) a 10º C, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de
vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER NETO o
equivalent, muntat encastat en el cel ras. Reacció al foc B-s1, d

A012G000     0,320 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 8,01
A013G000     0,320 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 6,87
BE51LQ11HI8P 1,150 m2  Panell ríg.CLIMAVER NETO.ll.vidr.ext.alum.+mall.vidr.+kraft,int. 17,20 19,78
BEW5B000     0,500 u   Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt           4,85 2,43
BEY5B000     1,000 u   P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt                         0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

EE51XX65     m2  Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/
Formació d'embocadura de reixa o recuperador de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, conductivitat tèrmica = 0,032 W/(mK) a 10º C, amb recobriment exterior de alu-
mini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie
Conductes Climaver d'ISOVER NETO o equivalent, muntat encastat en el cel ras. Reacció al foc B-s1, d

A012G000     0,320 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 8,01
A013G000     0,320 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 6,87
BE51LQ11HI8P 1,150 m2  Panell ríg.CLIMAVER NETO.ll.vidr.ext.alum.+mall.vidr.+kraft,int. 17,20 19,78
BEW5B000     0,500 u   Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt           4,85 2,43
BEY5B000     1,000 u   P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt                         0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

EEK1XX67     u   Reixeta d'impulsió de doble deflexió, d'una filera d'aletes orie
Reixeta d'impulsió de doble deflexió, d'una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini, de 800x150 mm, de
secció recta , amb comporta de regulació de cabal tipus corredissa, model MADEL CTM-AN+SP+CM 800X150 o
equivalent, amb plènum de connexió i fixada al bastiment

A012G000     0,350 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 8,76
A013G000     0,350 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 7,51
BEK1XX67     1,000 u   Reixeta d'impulsió de doble deflexió, d'una filera d'aletes orie 49,00 49,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

EEK1XX68     u   Reixeta de retorn , d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'
Reixeta de retorn , d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x200 mm, d'aletes se-
parades 8 mm, de secció recta ,  amb comporta de regulació de cabal t ipus corredissa, model MADEL
DMT-AR+SP+CM 800X200 o equivalent, amb plènum de connexió i fixada al bastiment

A012G000     0,350 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 8,76
A013G000     0,350 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 7,51
BEK1XX68     1,000 u   Reixeta de retorn , d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d' 42,00 42,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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EF5B24B1     m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj
Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,070 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,75
A013M000     0,070 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,50
B0A71100     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=6mm                                    0,26 0,15
BF5B2200     1,020 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0.8mm                          0,81 0,83
BFW5A2B0     1,500 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/4´´,p/soldar capil·lar.               1,61 2,42
BFY5CK00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/4´´,p/soldar per capilaritat  0,46 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

EF5B44B1     m   Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj
Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
B0A71300     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=10mm                                   0,27 0,15
BF5B4200     1,020 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0.8mm                          1,22 1,24
BFW5A4B0     1,500 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8´´,p/soldar capil·lar.               1,60 2,40
BFY5CL00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat  0,88 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

EF5B54B1     m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj
Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,095 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,38
A013M000     0,095 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,04
B0A71400     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=12mm                                   0,27 0,15
BF5B5200     1,020 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0.8mm                          1,65 1,68
BFW5A5B0     1,500 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2´´,p/soldar capil·lar.               1,56 2,34
BFY5CN00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar per capilaritat  0,97 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

EF5A62B1     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad
Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013F000     0,100 h   Ajudant manyà                                                   x 1,02 21,25 2,16
B0A71600     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=16mm                                   0,27 0,15
BF5A6200     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0.8mm                          3,88 3,96
BFW5A6B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8´´,p/soldar capil·lar.               0,98 0,15
BFY5CP00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8´´,p/soldar per capilaritat  1,40 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

EF5A73B1     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/4´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb soldad
Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,110 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,75
A013F000     0,110 h   Ajudant manyà                                                   x 1,02 21,25 2,37
B0A71700     0,400 u   Abraçadora metàl.,d/int.=18mm                                   0,28 0,11
BF5A7300     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/4´´,g=1,0mm                          13,18 13,44
BFW5A7B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/4´´,p/soldar capil·lar.               1,62 0,24
BFY5CQ00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/4´´,p/soldar per capilaritat  1,50 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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EF5A83B1     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=7/8´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb soldad
Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,120 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 3,00
A013F000     0,120 h   Ajudant manyà                                                   x 1,02 21,25 2,59
B0A71900     0,400 u   Abraçadora metàl.,d/int.=22mm                                   0,29 0,12
BF5A8300     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=7/8´´,g=1,0mm                          15,31 15,62
BFW5A8B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=7/8´´,p/soldar capil·lar.               1,69 0,25
BFY5CR00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=7/8´´,p/soldar per capilaritat  1,75 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb ONZE CÈNTIMS

EF5AA3B1     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´1/8´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb sol
Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,130 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 3,25
A013F000     0,130 h   Ajudant manyà                                                   x 1,02 21,25 2,80
B0A71C00     0,300 u   Abraçadora metàl.,d/int.=28mm                                   0,31 0,09
BF5AA300     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´1/8´´,g=1,0mm                       20,16 20,56
BFW5AAB0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1´´1/8´´,p/soldar capil·lar.            5,01 0,75
BFY5CT00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1´´1/8´´,p/soldar per capilarita 1,96 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EFQ3665L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=13
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
BFQ3665A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=13 1,62 1,65
BFYQ3030     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

EFQ3689L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=19
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013M000     0,100 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,15
BFQ3689A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=19 4,18 4,26
BFYQ3040     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm                       0,13 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EFQ36C9L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=32
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013M000     0,100 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,15
BFQ36C9A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=32 5,92 6,04
BFYQ3080     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm                       0,22 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
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EG312336     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312330     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2                             1,17 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG31X145     m   Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, ap
Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de secció per fil.
Totalment muntat, connexionat i provat.

A012H000     0,020 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,50
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG31X145     1,020 m   Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, ap 1,00 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

APARTAT 1.1.1.3.4 SANEJAMENT                                                      
ED11X142     m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

A012J000     0,360 h   Oficial 1a                                                      x 1,02 24,65 9,01
A013J000     0,180 h   Ajudant                                                         x 1,02 21,14 3,86
BD13129B     1,250 m   Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=40mm,llarg.=5m,p/en
0,94 1,18

BDW3B200     1,000 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm                              0,73 0,73
BDY3B200     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=40mm                                  0,01 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

ED11X143     m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=32
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Inclou part proporcional de sifons de connexió a unitat
interior

A012J000     0,360 h   Oficial 1a                                                      x 1,02 24,65 9,01
A013J000     0,180 h   Ajudant                                                         x 1,02 21,14 3,86
BD13119B     1,250 m   Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=32mm,llarg.=5m,p/en
0,74 0,93

BDW3B100     1,000 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=32mm                              0,67 0,67
BDY3B100     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=32mm                                  0,01 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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APARTAT 1.1.1.3.5 SALA ASSOCIACIÓ                                                 
EEGBXX60     u   Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per ai

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire. Unitat exterior de 9.500w en fred i 10.800w
de calor, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons RE-
GLAMENTO (UE) 206/2012, model LG UU36WR.U30 o equivalent, col.locada i connectada, totalment en funciona-
ment.

A012G000     3,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 75,80
A013G000     3,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 65,01
BEGBXX60     1,000 U   Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per ai 1.017,00 1.017,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.157,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT CINQUANTA-SET EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

EEGBXX62     u   Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centr
Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de bomba de calor, amb 4 vies
de sortida d'aire, de 9.5 kW de potència tèrmica i 10.8kw de potència frigorífica, model LG UT36R.NM0 o equiva-
lentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col.locada. Inclou panell fron-
tal per a 4 vies PT-UMC1 ENCXLEU o equivalent. Totalment instal.lat i connectat a sistema de canonades frigorifi-
ques i electrèctiques i de senyal. Amb bomba de condensats inclosa. INCLOU COMANDAMENT TERMOSTAT
PER CABLE.

A012G000     4,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 113,70
A013G000     4,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 97,51
BEGBXX62     1,000 U   Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centr 492,00 492,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 703,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS TRES EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

EEZGXX70     kg  Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R32, s'i
Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R32, s'inclou neteja de les canonades amb gas nitrògen i la
prova de pressió segons normativa vigent.

A012G000     1,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 25,02
A013G000     1,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 21,46
BEZGXX70     1,000 u   Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R32, s'i 15,00 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

EEZGXX71     kg  Realització de memòria justificativa segons normativa UNE EN 378
Realització de memòria justificativa segons normativa UNE EN 378 i realització del contracte de manteniment del
sistema.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

EF5A42B1     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad
Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013F000     0,100 h   Ajudant manyà                                                   x 1,02 21,25 2,16
B0A71300     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=10mm                                   0,27 0,15
BF5A4200     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0.8mm                          1,45 1,48
BFW5A4B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8´´,p/soldar capil·lar.               1,60 0,24
BFY5CL00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat  0,88 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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EF5A62B1     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad
Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013F000     0,100 h   Ajudant manyà                                                   x 1,02 21,25 2,16
B0A71600     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=16mm                                   0,27 0,15
BF5A6200     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0.8mm                          3,88 3,96
BFW5A6B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8´´,p/soldar capil·lar.               0,98 0,15
BFY5CP00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8´´,p/soldar per capilaritat  1,40 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

EFQ3685L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=19
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
BFQ3685A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=19 2,85 2,91
BFYQ3040     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm                       0,13 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

EFQ3689L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=19
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013M000     0,100 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,15
BFQ3689A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=19 4,18 4,26
BFYQ3040     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm                       0,13 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EFQ36C9L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=32
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013M000     0,100 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,15
BFQ36C9A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=32 5,92 6,04
BFYQ3080     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm                       0,22 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

EG312336     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312330     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2                             1,17 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EEDAXX33     u   Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi invert
Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi inverter i Therma V de LG o equivalent model
PMNFP14A1, col.locada

A012G000     1,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 25,27
A013G000     1,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 21,67
BEDAXX33     1,000 u   Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi invert 76,00 76,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

APARTAT 1.1.1.3.6 SALA RACK                                                       
EEGBXX59     u   Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per ai

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire. Unitat exterior de 6600w en fred i 7.500w de
calor, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLA-
MENTO (UE) 206/2012, model LG PC24SQ.UL2 o equivalent, col.locada i connectada, totalment en funcionament.

A012G000     2,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 50,53
A013G000     2,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 43,34
BEGBXX59     1,000 u   Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per ai 634,00 634,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 727,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

EEGBXX61     u   Unitat interior de paret de tipus split amb ventilador centrífug
Unitat interior de paret de tipus split amb ventilador centrífug per a sistemes de bomba de calor, de 6.6 kW de po-
tència tèrmica i 7.5kw de potència frigorífica, model LG PC24SQ.NSK o equivalentamb alimentació monofàsica de
230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R32, col.locada. Totalment instal.lat i connectat a sistema de canona-
des frigorifiques i electrèctiques i de senyal.  INCLOU COMANDAMENT PER CABLE.

A012G000     5,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 126,33
A013G000     5,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 108,34
BEGBXX61     1,000 U   Unitat interior de paret de tipus split amb ventilador centrífug 423,00 423,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 657,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

EEZGXX70     kg  Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R32, s'i
Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R32, s'inclou neteja de les canonades amb gas nitrògen i la
prova de pressió segons normativa vigent.

A012G000     1,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 25,02
A013G000     1,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 21,46
BEZGXX70     1,000 u   Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R32, s'i 15,00 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

EEZGXX71     kg  Realització de memòria justificativa segons normativa UNE EN 378
Realització de memòria justificativa segons normativa UNE EN 378 i realització del contracte de manteniment del
sistema.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
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EFQ3685L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=19
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
BFQ3685A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=19 2,85 2,91
BFYQ3040     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm                       0,13 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

EFQ36C9L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=32
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013M000     0,100 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,15
BFQ36C9A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=32 5,92 6,04
BFYQ3080     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm                       0,22 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

EG312336     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312330     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2                             1,17 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EF5B54B1     m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj
Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,095 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,38
A013M000     0,095 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,04
B0A71400     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=12mm                                   0,27 0,15
BF5B5200     1,020 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0.8mm                          1,65 1,68
BFW5A5B0     1,500 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2´´,p/soldar capil·lar.               1,56 2,34
BFY5CN00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar per capilaritat  0,97 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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EF5B24B1     m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj
Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,070 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,75
A013M000     0,070 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,50
B0A71100     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=6mm                                    0,26 0,15
BF5B2200     1,020 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0.8mm                          0,81 0,83
BFW5A2B0     1,500 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/4´´,p/soldar capil·lar.               1,61 2,42
BFY5CK00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/4´´,p/soldar per capilaritat  0,46 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

EEDAXX33     u   Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi invert
Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi inverter i Therma V de LG o equivalent model
PMNFP14A1, col.locada

A012G000     1,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 25,27
A013G000     1,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 21,67
BEDAXX33     1,000 u   Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi invert 76,00 76,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.1.1.4 VENTILACIÓ                                                      
APARTAT 1.1.1.4.1 UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE                                    
EEMHXX51     u   Recuperador de calor amb un cabal de 1.500 m3/h a una pressió es

Recuperador de calor amb un cabal de 1.500 m3/h a una pressió estàtica de 150 Pa (dades sense bateria frigorifi-
ca), de posició vertical amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x400 W de potència elèctrica total absorbida, In-
clou bateria frigorífica de 9.2kw model LG E-AVDU-REVAC-1800 o equivalent, col.locat i connectat a instal.lació
elèctrica, de control, i de sanejament, inclou connexió amb tolva flexible als quatre conductes d'aire. Inclou peus
de muntatge vertical i amortidors. Muntatge interior edifici  i muntatge exterior edifici per tant s'ha d'incloure un sos-
tre anti pluja. Inclou filtre F8 i prefiltre F6.

A012G000     8,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 202,13
A013G000     8,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 173,35
BEMHXX51     1,000 u   Recuperador de calor amb un cabal de 1.500 m3/h a una pressió es 6.712,00 6.712,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.087,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL VUITANTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

EEMHXX52     u   Recuperador de calor amb un cabal de 1.800 m3/h a una pressió es
Recuperador de calor amb un cabal de 1.800 m3/h a una pressió estàtica de 150 Pa (dades sense bateria frigorifi-
ca), de posició vertical amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x400 W de potència elèctrica total absorbida, In-
clou bateria frigorífica de 13,8kw model LG E-AVDU-REVAC-2300 o equivalent, col.locat i connectat a instal.lació
elèctrica, de control, i de sanejament, inclou connexió amb tolva flexible als quatre conductes d'aire. Inclou peus
de muntatge vertical i amortidors. Muntatge exterior edifici per tant s'ha d'incloure un sostre anti pluja. Inclou filtre F8
i prefiltre F6.

A012G000     8,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 202,13
A013G000     8,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 173,35
BEMHXX52     1,000 u   Recuperador de calor amb un cabal de 1.800 m3/h a una pressió es 7.162,00 7.162,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.537,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

EEMHXX53     u   Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o equivale
Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o equivalent, per a UTAs de mitja tamany  fins 28kw
connectades amb unitats VRV exteriors, col.locat i connectat

A012G000     1,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 25,27
A013G000     1,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 21,67
BEMHXX53     1,000 u   Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o

equivale
160,00 160,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EP43XX81     u   Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb condu
Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb conductors de coure, per a telegestió, col·locat

A012M000     0,013 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,33
A013M000     0,013 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,28
BP43XX81     1,000 m   Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb

condu
1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

EG151512     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG151512     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.         1,63 1,63
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació quadr.                           0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EED9X155     u   Kit de control d'aire per retorn per a recuperador model LG ENCX
Kit de control d'aire per retorn per a recuperador model LG ENCXLE3 o equivalent, col·locat

A012Q000     1,000 h   Oficial 1a frigorista                                           x 1,03 24,65 25,27
A013Q000     1,000 h   Ajudant frigorista                                              x 1,03 21,14 21,67
BED9X155     1,000 u   Kit de control d'aire per retorn per a recuperador model LG ENCX 392,00 392,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 438,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

APARTAT 1.1.1.4.2 CONDUCTES I REIXES                                              
EE51XX64     m2  Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, con-
ductivitat tèrmica = 0,032 W/(mK) a 10º C, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de
vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER NETO o
equivalent, muntat encastat en el cel ras. Reacció al foc B-s1, d

A012G000     0,320 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 8,01
A013G000     0,320 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 6,87
BE51LQ11HI8P 1,150 m2  Panell ríg.CLIMAVER NETO.ll.vidr.ext.alum.+mall.vidr.+kraft,int. 17,20 19,78
BEW5B000     0,500 u   Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt           4,85 2,43
BEY5B000     1,000 u   P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt                         0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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EE51XX65     m2  Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/
Formació d'embocadura de reixa o recuperador de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, conductivitat tèrmica = 0,032 W/(mK) a 10º C, amb recobriment exterior de alu-
mini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie
Conductes Climaver d'ISOVER NETO o equivalent, muntat encastat en el cel ras. Reacció al foc B-s1, d

A012G000     0,320 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 8,01
A013G000     0,320 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 6,87
BE51LQ11HI8P 1,150 m2  Panell ríg.CLIMAVER NETO.ll.vidr.ext.alum.+mall.vidr.+kraft,int. 17,20 19,78
BEW5B000     0,500 u   Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt           4,85 2,43
BEY5B000     1,000 u   P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt                         0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

EEK1XX66     u   Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes corbades o
Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes corbades orientables individualment i paral.leles a la cota major
per instal.lar a partir de 2.6mts d'alçada, d'alumini anoditzat platejat, de 562x100 mm, model MADEL AMT-AC+SP
o equivalent, amb comporta de regulació de cabal tipus corredissa, amb plènum de connexió i fixada al bastiment
del sostre de plaques de 60x60 de perfileria vista.

A012G000     0,400 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 10,01
A013G000     0,400 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 8,58
BEK1XX66     1,000 u   Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes corbades o 27,00 27,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

EE5ZXX71     m   Transició de tub rectangular a tub rodò de diferents diàmetres p
Transició de tub rectangular a tub rodò de diferents diàmetres per a connectar a recuperador

A012G000     1,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 25,27
BE5ZXX72     1,000 u   Transició de tub rectangular a tub rodò de diferents diàmetres p 100,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

EE41XX73     m   Xemeneia circ.helic. ac.galv+fibra+ac.galv.,d=350mm,munt.superf.
Conducte circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 350 mm de diàmetre per tram exterior del
conducte de ventilació, muntada superficialment. S'inclou colzes i suports

A012G000     1,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 37,90
A013G000     1,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 32,50
BE41GGCB     1,000 m   Xemeneia circ.helic. ac.galv+fibra+ac.galv.,d=350mm             34,03 34,03
BEW4A001     1,000 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=350mm                        8,12 8,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DOTZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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APARTAT 1.1.1.4.3 VENTILACIÓ LAVABOS                                              
EEM1XX68     u   Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta 

Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta les seves prestacions a les condicions ambientals a
través de dos sensors, un detector de presència i a un sensor d'humitat  , monofàsic per a 230 V de tensió, de 100
m3/h de cabal a 32Pa, de pressió mitjana i fixat al conducte de distribució. Model Soler i Palau SILENT DUAL 200
o equivalent.

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 12,63
A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 10,83
BEM1XX68     1,000 u   Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta 125,00 125,00
BEWMB000     0,500 u   Suport estàndard antivibr.p/ventil.axial,preu alt               15,87 7,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EE42XX80     m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0.6mm,autoconne
Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, au-
toconnectable, muntat superficialment. S'inclouen accessoris i suports.

A012G000     0,250 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 6,25
A013G000     0,250 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 5,36
BE42Q421     1,020 m   Conducte llis circ. de planxa

ac.galv.,D=125mm,g=0.6mm,autoconne
4,72 4,81

BEW44000     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm                        4,96 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.1.1.5 TELEGESTIÓ                                                      
EP43X101     m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treballar fins a velo-
citat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda (lliure
d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classificació CPR, col·locat sota tub o canal

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,38
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,32
BP43X101     1,000 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa 0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EG312636     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2.5mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312630     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2.5mm2                             1,79 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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EG151512     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG151512     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.         1,63 1,63
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació quadr.                           0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EP43XX81     u   Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb condu
Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb conductors de coure, per a telegestió, col·locat

A012M000     0,013 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,33
A013M000     0,013 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,28
BP43XX81     1,000 m   Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb

condu
1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.1.1.6 COMUNICACIÓ                                                     
APARTAT 1.1.1.6.1 SISTEMA ALARMA MINUSVÀLIDS                                      
EP2DXX84     u   SISTEMA ALARMA 4 LAVABOS                                        

Sistema de selalització d'alarma de lavabos de persones discapacitades en zones d'ús públic model Sonotrack
sistema advantcall o equivalent, amb font d'alimentació per un màxim de 8 banys format per:

* Font d'alimentació 24Vdc-1A
* Unitat display
* 4 Ud polsador SOS amb tirador. Esclau
* 4Ud Polsador Presència. Master
* 4Ud Indicador lluminòs de passadís. 4 Camps

S'inclouen caixes d'encastar i posta en marxa.
A012M000     4,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 100,08
A013M000     4,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 85,95
BP2DXX84     1,000 U   Sistema de selalització d'alarma de lavabos de persones discapac 1.131,00 1.131,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.317,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS DISSET EUROS amb TRES CÈNTIMS

EG312722     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 6x1.5mm2,col.superf.                 
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció
6 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,38
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,32
BG312720     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 6x1.5mm2                             2,87 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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EG151512     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG151512     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.         1,63 1,63
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació quadr.                           0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EP49X109     m   Cable p/sonoritzacions,8x0,25mm2,LSZH,col·locat en tub          
Cable per a sonoritzacions de 8x0,22 mm2, aïllament i coberta plàstica lliure d'halògens, col·locat en tub

A012M000     0,020 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,50
A013M000     0,020 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,43
BP49U030     1,050 m   Cable p/sonoritzacions,8x0,25mm2,LSZH                           0,74 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

APARTAT 1.1.1.6.2 VEU I DADES                                                     
SUBAPARTAT 1.1.1.6.2.1 RACK I ELECTRONICA DE XARXA                                     
EP74S911     u   Armari metàl.+bastid.rack 19´´,42 U,2000x800x1000mm,1 comp.,a/po

Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 1000 mm (alçària x amplària
x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura
desmuntable, col·locat

A012M000     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 25,02
A013M000     1,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 21,49
BP74S910     1,000 u   Armari peu metàl.+bastid.rack

19´´,42U,2000x800x1000mm,1comp./po
966,85 966,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.013,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRETZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

EP7Z662D     u   Safata extraïble xapa acer p/rack 19´´,fixació front.+post.s/mun
Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre
els muntants, per a una càrrega màxima de 45 kg i una fondària de 1000 mm, fixada mecànicament

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 5,00
A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 4,30
BP7Z662D     1,000 u   Safata extraïble xapa acer p/rack 19´´,fixació front.+post.s/mun 128,04 128,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 137,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

EP7ZA142     u   Mòdul ventil.p/rack 19´´,4 ventilador axial,2 U,230V,Q=640m3/h,a
Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 4 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'al-
çària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 640 m3/h, amb termòstat i pilot, col·locat

A012M000     0,333 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,01 24,65 8,29
BP7ZA142     1,000 u   Mòdul ventil.p/rack 19´´,4 axial,2 U,230V,Q=640m3/h,a/termòst.+p 183,66 183,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

EP7ZE261     u   Regl.aliment.fixa,6 schucko 2P+T,PIA 2P-16A,p/armar. rack 19´´,1
Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor automàtic magnetotèrmic
bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament

A012M000     0,167 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 4,18
A013M000     0,167 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 3,59
BP7ZE261     1,000 u   Regl.aliment.fixa,6 schucko 2P+T,PIA 2P-16A,p/armar. rack 19´´,1 248,09 248,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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EP7Z1M78     u   Panell int.lliscant,24 RJ45 cat.6 U/UTP,p/rack 19´´,1U,a/org.cab
Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´,
d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables i portaetiquetes, fixat mecànicament

A012M000     3,500 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 87,57
A013M000     0,167 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 3,59
BP7Z1M78     1,000 u   Panell int.lliscant,24 RJ45 cat.6 U/UTP,p/rack 19´´,1U,a/org.cab 187,78 187,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

EP7E3A00     u   Router 1 port ADSL i 4 ports 10 Mbps,comp.ADSL2+                
Encaminador (router) d'1port ADSL i 4 ports 10 Mbps, compatible ADSL 2+, amb alimentació a 240V, col·locat i
connectat

A012M000     2,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 50,04
A013M000     2,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 42,98
BP7E3A00     1,000 u   Router 1port ADSL i 4 ports 10 Mbps,comp.ADSL2+                 33,21 33,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

EP7EXX88     u   Switch 24 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+2 port 1/10Gbps(SFP),PoE,
Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 UP LINKS 1G SFP compatible amb ali-
mentació Ethernet (PoE), per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat. Model Aruba 2930F
PoE+ 24p Inclided Power cord - Europe localitazation HPE 1Y FC NBD Exch Aruba 2930F 24G P SVC (for JL261A)
o equivalent. Totalment en funcionament

A012M000     2,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 50,04
A013M000     2,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 42,98
BP7EXX88     1,000 u   Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps

RJ
2.175,00 2.175,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.268,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS

EP7EXX89     u   Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+4 ports 1/10Gbps(SFP),PoE
Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 UP LINKS 1G SFP compatible amb ali-
mentació Ethernet (PoE), per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat. Model Aruba 2930F
PoE+ 48p Inclided Power cord - Europe localitazation HPE 1Y FC NBD Exch Aruba 2930F 48G P SVC (for JL261A)
o equivalent. Totalment en funcionament

A012M000     2,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 50,04
A013M000     2,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 42,98
BP7EXX89     1,000 u   Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps

RJ
2.750,00 2.750,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.843,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb DOS CÈNTIMS

EP51XX90     u   Centraleta telefònica per a 3 linies exteriors digitals XDSI, 8 
Centraleta telefònica per a 3 linies exteriors digitals XDSI, 8 extensions analògiques i 15 extensions digitals, col·lo-
cada mural

A012M000     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 25,02
A013M000     1,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 21,49
BP51XX90     1,000 u   Centraleta telefònica per a 3 linies exteriors digitals XDSI, 8 1.250,00 1.250,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.296,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

EP52U010     u   Telèfon XDSI operador centraleta, col.                          
Telèfon XDSI per a operadora de centraleta, connector tipus RJ12, col·locat

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,25
BP52U010     1,000 u   Telèfon XDSI operador centraleta                                94,26 94,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

17 de marzo de 2020  Pàgina 84



QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBAPARTAT 1.1.1.6.2.2 CANALITZACIONS, CONDUCTORS I MECANISMES                         
EP7EX100     u   Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d�

Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d’antena externa. Model Extreme networks
AP305C/CX o equivalent. Punt d'accés basat en un nou sistema-ona-xip (SoC) amb dues ràdios integrats de doble
banda que proporciona el millor valor amb Wi-Fi 6 d’alta eficiència.Tecnologia avançada de ràdio 802.11ax 2x2: 2
taxes de dades de fins a 2,4 Gbps simultàniament tant en el 2.4 Ràdio GHz i 5 GHz. Connectivitat dual de 5 GHz
S’inclou un sensor de llum integrat i mesurador d’energia integrat per ajudar a conservar el consum d’energia.
Amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat

A012M000     4,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 100,08
A013M000     4,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 85,95
BP7EX100     1,000 u   Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d� 145,00 145,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

EP43X101     m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treballar fins a velo-
citat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda (lliure
d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classificació CPR, col·locat sota tub o canal

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,38
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,32
BP43X101     1,000 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa 0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EP73X146     u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,des
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6A
UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

A012M000     0,180 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 4,50
BP7381J3     1,000 u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a

F/UTP,des
11,54 11,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EP73X102     u   Presa multimèdia,tipus univ.,+connector HDMI,a/tapa,encastada   
Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI femella 2.0 4K 100Mbps, amb tapa, instal.lada en basti-
dor de caixa de punt de treball. Inclou soldadura al cable HDMI o el seu grimpat.

A012M000     0,170 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 4,25
A013M000     0,133 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,86
BP73A114     1,000 u   Presa multimèdia,tipus univ.,connector HDMI,a/tapa,p/encastar   18,01 18,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

EP43X103     m   Cable per a transmissió de dades HDMI per a punt de projector, a
Cable per a transmissió de dades HDMI per a punt de projector, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub
o canal

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,38
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,32
BP43X103     1,000 m   Cable per a transmissió de dades HDMI per a punt de projector, a 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

EG225815     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=25mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225810     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=25mm,2J,320N,2000V          0,45 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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EG225915     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=32mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225910     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=32mm,2J,320N,2000V          0,68 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

APARTAT 1.1.1.6.3 ESCOMESA EXTERIOR                                               
EG22TH1K     m   Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nomi-
nal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

A012H000     0,033 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,83
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG22TH10     1,020 m   Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.sot
1,60 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

EG22TL1K     m   Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=125mm,28J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, mun-
tat com a canalització soterrada

A012H000     0,033 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,83
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG22TL10     1,020 m   Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=125mm,28J,450N,p/canal.so
2,65 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.1.1.7 INTERFONIA                                                      
EP22X104     u   Sistema de comunicació per a obertura de porta carrer, format pe

Sistema de comunicació per a obertura de porta carrer, format per placa de carrer sistema digital amb 1 pulsador ,
equipada amb intercomunicador audio i video, telecàmara de color i amb targeter, servei a simple i múltiple accés,
muntada encastada, monitor interior a color, sistema d'obertura de porta automàtica carrer.

A012M000     2,200 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 55,04
A013M000     2,200 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 47,27
BP22X104     1,000 u   Sistema de comunicació per a obertura de porta carrer, format pe 850,00 850,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 952,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

EP271103     m   Cable p/transm.telefòn.,8 parells 0.51mm2,col.tub               
Cable per a transmissió telefònica, de 8 parells de cables de secció 0.51 mm2 cada un i col·locat en tub

A012M000     0,130 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 3,25
A013M000     0,130 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,79
BP271100     1,050 m   Cable p/transm.telefòn.,8parells,0.51mm2                        1,15 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 1.1.1.8 MEGAFONIA                                                       
APARTAT 1.1.1.8.1 CONFERÈNCIES                                                    
EP31X105     u   Amplificador mesclador 120 W RMS, 100 V, 2/AUX, 1/alarma, 5/MIC 

Amplificador mesclador de 120 W de potència RMS, amb quatre entrades de micròfon y dos d'auxiliar, entrada de
emergència 0 dB prioritaria, amb relé de seguretat d'avisos per a línies d'altaveus amb atenuadors, sortida per a al-
taveus de 100 V, sortida de línia per a enllaçar altres etapes de potència, control de volumen individual para cada
entrada, mode mesclador de micròfons amb prioritat de MIC 1 sobre MIC 2, i ambdòs sobre entradas auxiliares
(configurable), gong i alimentació phantom seleccionable per a entrada MIC, control de greus, aguts i de volum ge-
neral, preparat per a allotjar mòdul dinterfície telefònica i mòdul reproductor MP3, col·locat. Model Bosch Plena
PLE-1ME120 o equivalent.

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,25
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,37
BP31U530     1,000 u   Amplificador mesclador 120 W RMS, 100 V, 2/AUX, 1/alarma,

5/MIC 
539,16 539,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 550,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

EP33X106     u   Pupitre micro. sobretaula,cable,gong 4 tons,prioritat avisos,col
Micròfon condensador unidireccional de sobretaula, connexió per cable, amb alimentació elèctrica local o remota,
col·locat. Model Bosch LBB 1950/10 o equivalent

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,25
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,37
BP331100     1,000 u   Pupitre micro. sobretaula,cable,gong 4 tons,prioritat avisos    160,79 160,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

EP33R110     u   Recpt.micro.s/fils,1 micro.,863-865MHz,16 canals,230V/24V,sobret
Receptor per a micròfon sense fils per a la recepció del senyal d'1 micròfon, freqüència de funcionament de 863 a
865 MHz, commutació entre 16 canals, tensió d'alimentació de 230 V, tensió de sortida de 24 V, de sobretaula,
col·locat

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,25
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,37
BP33R110     1,000 u   Recpt.micro.s/fils,1 micro.,863-865MHz,16 canals,230V/24V,sobret 175,13 175,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

EP35X108     u   Caixa acústica rect.,D=4´´/d=1´´,20W,100V,102dB,ABS,munt.a/lira 
Caixa acústica de forma rectangular, de transductor de baixa de 4´´ de diàmetre de l'altaveu de greus i 0.75´´ de
diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 15 W RMS de potència, de 100 V de tensió d'alimentació, nivell de pressió sonora
102 dB, cos d'ABS, per a col·locació interior, muntada amb lira de suport orientable inclòs. Model Bosch
LB20-PC15-4.

A012M000     0,400 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 10,01
A013M000     0,400 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 8,60
BP35B400     1,000 u   Caixa acústica rect.,D=4´´/d=1´´,20W,100V,102dB,ABS             61,10 61,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

EP49U010     m   Cable p/sonoritzacions, paral·lel bicolor 2x1,5mm2,LSZH,col·loca
Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,38
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,32
BP49U010     1,000 m   Cable p/sonoritzacions, paral·lel bicolor 2x1,5mm2,LSZH         0,27 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

APARTAT 1.1.1.8.2 FORMACIÓ                                                        
EP31X105     u   Amplificador mesclador 120 W RMS, 100 V, 2/AUX, 1/alarma, 5/MIC 

Amplificador mesclador de 120 W de potència RMS, amb quatre entrades de micròfon y dos d'auxiliar, entrada de
emergència 0 dB prioritaria, amb relé de seguretat d'avisos per a línies d'altaveus amb atenuadors, sortida per a al-
taveus de 100 V, sortida de línia per a enllaçar altres etapes de potència, control de volumen individual para cada
entrada, mode mesclador de micròfons amb prioritat de MIC 1 sobre MIC 2, i ambdòs sobre entradas auxiliares
(configurable), gong i alimentació phantom seleccionable per a entrada MIC, control de greus, aguts i de volum ge-
neral, preparat per a allotjar mòdul dinterfície telefònica i mòdul reproductor MP3, col·locat. Model Bosch Plena
PLE-1ME120 o equivalent.

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,25
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,37
BP31U530     1,000 u   Amplificador mesclador 120 W RMS, 100 V, 2/AUX, 1/alarma,

5/MIC 
539,16 539,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 550,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

EP33X106     u   Pupitre micro. sobretaula,cable,gong 4 tons,prioritat avisos,col
Micròfon condensador unidireccional de sobretaula, connexió per cable, amb alimentació elèctrica local o remota,
col·locat. Model Bosch LBB 1950/10 o equivalent

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,25
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,37
BP331100     1,000 u   Pupitre micro. sobretaula,cable,gong 4 tons,prioritat avisos    160,79 160,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

EP33R110     u   Recpt.micro.s/fils,1 micro.,863-865MHz,16 canals,230V/24V,sobret
Receptor per a micròfon sense fils per a la recepció del senyal d'1 micròfon, freqüència de funcionament de 863 a
865 MHz, commutació entre 16 canals, tensió d'alimentació de 230 V, tensió de sortida de 24 V, de sobretaula,
col·locat

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,25
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,37
BP33R110     1,000 u   Recpt.micro.s/fils,1 micro.,863-865MHz,16 canals,230V/24V,sobret 175,13 175,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

EP35X107     u   Altaveu sostre p/encastar 1 via,circ.,D=6´´,6W,100V,100dBencasta
Altaveu de sostre per a encastar, d'una via, de forma circular, de 6´´ de diàmetre interior, de 6 W RMS de potència,
per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 100 dB, encastat. Model Bosch LHM 0606/xx

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,25
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,37
BP351141     1,000 u   Altaveu sostre p/encastar 1 via,circ.,D=6´´,6W,100V,100dB       33,39 33,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb UN CÈNTIMS

EP49U010     m   Cable p/sonoritzacions, paral·lel bicolor 2x1,5mm2,LSZH,col·loca
Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,38
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,32
BP49U010     1,000 m   Cable p/sonoritzacions, paral·lel bicolor 2x1,5mm2,LSZH         0,27 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.1.1.9 SEGURETAT                                                       
EMD3UA10     u   Central intrusió,8-64 zones, transmis.telf. integr., a/bateria, 

Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 64 zones, possibi-
litat de fer fins a 4 particions, sortides de placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé pro-
gamable, amb transmisor telefònic integrat, alimentació 230 V, inclosa una bateria  de plom estanca de 12 Vcc i 7,2
A, una tarjeta d'expansió per a comunicació IP i una tarjeta de comunicacions amb dues sortides RS 232, amb 1
teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada

A012M000     4,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 100,08
A013M000     2,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 42,98
BMD3UA10     1,000 u   Central intrusió,8-64 zones, transmis.telf. integr., grau 3     310,01 310,01
BMDAU010     1,000 u   Bateria plom estanca, 12 V, 7,2 A                               14,76 14,76
BMDBU010     1,000 u   Tarjeta com.p/central seguretat,2x RS232,grau 3                 223,62 223,62
BMDBU020     1,000 u   Tarjeta com.p/central seguretat,protocol IP,grau 3              223,62 223,62
BMDCU120     1,000 u   Teclat p/central seguretat, a/display 2x16 LCD, 16 àrees, grau 3 148,90 148,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.063,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SEIXANTA-TRES EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

EMD4UC10     u   Sirena exterior, cos PC, 1 to+flash, 120 db, a/bat.Ni-Cd, grau 3
Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús exterior, fabricació en policarbonat, amb protecció metàl·lica interna,
d'1 to i flash de color ambre, sortida acústica de 120 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb bateria de
NI-Cd de 10,8 V i 280 mAh (inclosa), amb tamper de carcassa i de paret, amb grau de seguretat 3 segons
UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 55, col·locada

A012M000     1,500 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 37,53
A013M000     1,500 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 32,23
BMD4UC10     1,000 u   Sirena exterior, cos PC, 1 to+flash, 120 db, a/bat.Ni-Cd, grau 3 74,54 74,54
BMDAU020     1,000 u   Batería de níquel-cadmio 10,8 V, 280mAh                         11,06 11,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

EMD4UA10     u   Sirena interior, cos ABS, 1 to, 101 dB, grau 3, col·locada      
Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB
a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP
315, col·locada

A012M000     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 25,02
A013M000     1,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 21,49
BMD4UA10     1,000 u   Sirena interior, ABS, 1 to, 101 dB, grau 3                      11,26 11,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

EMD6U010     m   Conductor blindat,apantallat,4x1mm2,col·locat en tub            
Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,38
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,32
BMD6U010     1,000 m   Conductor blindat+apant.,4x1mm2                                 0,72 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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EMD1E531     u   Detector dual (IR+MW), abast 16m, 9cortines, angle 78°, antiemma
Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 16 m, amb 9 cortines,
camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmascarament, ali-
mentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,25
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,37
BMD1E530     1,000 u   Detector dual (IR+MW), abast 16m, 9cortines, angle 78°, antiemma 101,21 101,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DOTZE EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

EMD1EB31     u   Detector dual (IR+MW) sostre, radi 10m, 18cortines, angle 360°, 
Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW) de sostre, radi de cobertura de 10 m, amb
18 cortines, camp de visió de 360°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmas-
carament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment

A012M000     0,500 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 12,51
A013M000     0,500 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 10,74
BMD1EB30     1,000 u   Detector dual (IR+MW) sostre, radi 10m, 18cortines, angle 360°, 155,92 155,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-NOU EUROS amb DISSET CÈNTIMS

EMD23210     u   Contacte magnètic cablej., plàstic ABS, p/munt.superf., 17mm, IP
Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en
ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 17 mm (12 mm per a portes de ferro), amb contacte NC d'alarma i
tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN
50131-2-6, col·locat

A012M000     0,500 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 12,51
A013M000     0,500 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 10,74
BMD23210     1,000 u   Contacte magnètic cablej., plàstic ABS, p/munt.superf., 17mm, IP 21,77 21,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG151512     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG151512     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.         1,63 1,63
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació quadr.                           0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EMDWC002     u   Caixa teclat digital,munt.superf.                               
Caixa per a teclat digital, muntada superficialment

A012M000     0,180 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 4,50
A013M000     0,150 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 3,22
B0A61600     2,000 u   Tac niló D=6-8mm,+vis                                           0,15 0,30
BMDWC002     1,000 u   Caixa+teclat digital,p/munt.superf.                             40,39 40,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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EMD7X125     u   Teclat digital per alarma intrusió, per a muntar superficialment
Teclat digital per alarma intrusió, per a muntar superficialment,per enclavament i desenclavament de l'alarma,
col·locat

A012M000     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 25,02
A013M000     1,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 21,49
BMD7X125     1,000 u   Teclat digital per alarma intrusió, per a muntar superficialment 110,00 110,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

EP43X101     m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treballar fins a velo-
citat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda (lliure
d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classificació CPR, col·locat sota tub o canal

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,38
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,32
BP43X101     1,000 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa 0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EP73X146     u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,des
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6A
UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

A012M000     0,180 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 4,50
BP7381J3     1,000 u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a

F/UTP,des
11,54 11,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.1.1.10 INCENDIS                                                        
EM12X126     u   Central detecció incendis analògica p/3 bucles,199 elements p/bu

Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 3 bucles, amb possibilitat de
connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i
matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de
zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret. S'inclouen dues bateries
i una tarjeta d'expansió per a comunicació IP i una tarjeta de comunicacions amb dues sortides RS 232

A012M000     1,300 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 32,53
A013M000     1,300 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 27,93
BM12X126     1,000 u   Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·laci 800,00 800,00
BMY12000     1,000 u   P.p.elements especials p/centrals detecció                      0,65 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 861,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS

EM132312     u   Sirena electr.,instal.analògica,102dB,alimentada llaç,multitò,IP
Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multi-
tò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior

A012M000     0,240 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,00
A013M000     0,240 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,16
BM132312     1,000 u   Sirena electr.,instal.analògica,102dB,alimentada llaç,multitò,IP 122,50 122,50
BMY13000     1,000 u   P.p.elements especials p/siren.                                 0,58 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

EM132121     u   Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal llum
Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb se-
nyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

A012M000     0,240 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,00
A013M000     0,240 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,16
BM132121     1,000 u   Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal llum 54,81 54,81
BMY13000     1,000 u   P.p.elements especials p/siren.                                 0,58 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EM1422D2     u   Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+rearmable,direccio
Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element frà-
gil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

A012M000     0,240 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,00
A013M000     0,240 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,16
BM1422D2     1,000 u   Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+rearmable,direccio 240,71 240,71
BMY14000     1,000 u   P.p.elements especials p/pols.alarm.                            0,29 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

EG151512     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG151512     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.         1,63 1,63
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació quadr.                           0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG31X127     m   Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació
Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació (AS+) resistent al foc 3 hores, bipolar, de secció
2 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Model CAB017100
Plana Fabrega o equivalent.

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,38
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,32
BG31X127     1,020 m   Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació 1,00 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

EM31261J     u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 5,00
A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 4,30
BM312611     1,000 u   Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat            39,02 39,02
BMY31000     1,000 u   P.p.elements especials p/extint.                                0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

EM31351J     u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret       
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 5,00
A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 4,30
BM313511     1,000 u   Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat                         72,82 72,82
BMY31000     1,000 u   P.p.elements especials p/extint.                                0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
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EMSB31F1     u   Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhes
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhe-
siva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
BMSB31F0     1,000 u   Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhes 10,60 10,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb DEU CÈNTIMS

EMSBCDF1     u   Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,làm.vinil/
Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina de vinil
autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
BMSBCDF0     1,000 u   Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,làm.vinil/ 14,67 14,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb DISSET CÈNTIMS

EP43X101     m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treballar fins a velo-
citat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda (lliure
d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classificació CPR, col·locat sota tub o canal

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,38
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,32
BP43X101     1,000 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa 0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EP73X146     u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,des
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6A
UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

A012M000     0,180 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 4,50
BP7381J3     1,000 u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a

F/UTP,des
11,54 11,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EM31X150     u   Segellat de pas de safata de 300x60mm amb varis sacs intumescent
Segellat de pas de safata de 300x60mm amb varis sacs intumescents EI90, instal·lat

A012M000     0,400 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 10,01
A013M000     0,400 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 8,60
BM31X150     1,000 u   Segellat de pas de safata de 300x60mm amb varis sacs

intumescent
100,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
FASE 2 
És necessari per a la presentació d’ofertes, explicar el mètode d’execució empleat, planificació de l’execució 
per el bon funcionament del servei existent.  
En evitació al detriment de la seguretat i salut de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en 
l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de seguretat i salut. 
En evitació al detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en 
l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de qualitat. 
Les despeses del Control de Qualitat fins al 1,5% del Pressupost d’Execució Material de l’obra realment 
executada, el cartell de les obres segons disseny municipal aniran a càrrec del Contractista. 

• Import previst d’execució material de Control de Qualitat: 9.099,88 € 

Les despeses necessàries per el compliment de la Normativa sobre Seguretat i Salut en el Treball que 
estiguin, o no contemplades en l’Estudi de Seguretat i Salut de qualitat fins al 3% del Pressupost d’Execució 
Material de l’obra realment executada, aniran a càrrec del Contractista. 

• Import previst d’execució material de Seguretat i Salut: 18.199,76 € 
 

PRESSUPOST TOTAL PROJECTE                  
 

1.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  606.658,70 € 

13,00 %  DESPESES GENERALS  78.865,63 € 

  6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL  36.399,52 € 

 

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE (IVA exclòs) 721.923,85 € 

 
El pressupost total per a contracte i per a coneixement de l’administració de les obres descrites en el projecte ascendeixen a la quantitat 
de: 
 

21,00 % IVA 151.604,01 € 

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE (IVA inclòs)  873.527,86 € 

 

 
 
 
 
 
Terrassa, 17 març de 2020 
 
 
 
Sara Rebolleda Mir      Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta municipal     Arquitecta tècnic municipal 





RESUM DE PRESSUPOST
                                                                
CAPITOL RESUM EUROS %

1 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS................................................................................................................. 9.858,00 1,62

2 ESTRUCTURA ............................................................................................................................................. 530,81 0,09

3 COBERTES.................................................................................................................................................. 5.422,49 0,89

4 TANCAMENTS I DIVISÒRIES.......................................................................................................................... 39.876,21 6,57

5 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMNETS I FORMACIÓ DE JUNTS ..................................................................... 7.386,43 1,22

6 REVESTIMENTS........................................................................................................................................... 101.383,73 16,71

7 PAVIMENTS ................................................................................................................................................. 48.514,52 8,00

8 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES ................................................................................................. 36.726,98 6,05

9 EQUIPAMENTS ............................................................................................................................................ 32.329,76 5,33

10 AJUDES INSTAL·LACIONS............................................................................................................................. 8.800,00 1,45

11 INSTAL·LACIONS PLANTA PRIMERA.............................................................................................................. 124.238,25 20,48

12 LEGALITZACIONS......................................................................................................................................... 6.250,00 1,03

13 INSTAL·LACIONS BAR RESTAURANT ............................................................................................................ 133.781,07 22,05

14 INSTAL·LACIONS PLANTA SEGONA............................................................................................................... 15.634,71 2,58

15 VARIS INSTAL·LACIONS................................................................................................................................ 35.925,74 5,92

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 606.658,70
13,00 % Despeses Generals....................... 78.865,63

6,00 % Benefici industrial .......................... 36.399,52

SUMA DE G.G. y B.I. 115.265,15

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 151.604,01

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 873.527,86

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 873.527,86

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS VINT-I-SET  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈN-
TIMS

, a .

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS                                     

01.01 m3  Deposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002). Partida a justificar

200,00 11,60 2.320,00

01.02 m3  Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió residus

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. Partida a justificar.

200,00 37,69 7.538,00

TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS................................................................................... 9.858,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 ESTRUCTURA                                                      

02.01 m2  Muntatge+desm.apunt. sostre,h<=5m,puntal metàl·lic+tauló        

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló

previsió 1 1,00 1,00 1,00

1,00 20,81 20,81

02.02 u   Estructura per a suportació recuperador penjat                  

Formació d'estructura d'acer galvanitzat , amb perfils en calent, per a soportació de recuperador exte-
rior. inclou tots els ferratges i anclatges necessaris per a la correcta subjecció.

1,00 510,00 510,00

TOTAL CAPITOL 02 ESTRUCTURA....................................................................................................................... 530,81
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 COBERTES                                                        

03.01 m   Neteja canal,dessemb.gàrgol.+baixan.                            

Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants

façana sud 1 16,00 16,00
façana oest 1 12,00 12,00

1 11,20 11,20
façana est 1 24,00 24,00
façana oest 1 15,30 15,30

1 8,82 8,82

87,32 4,08 356,27

03.02 m   Canal semicirc.planxa Zn g=0,82mm,D=185mm,desenv.=40cm,col.     

Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i
40 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

façana sud 1 16,00 16,00
façana oest 1 12,00 12,00

1 11,20 11,20
façana est 1 24,00 24,00
façana oest 1 15,30 15,30

1 8,82 8,82

87,32 39,37 3.437,79

03.03 m2  Teulada teula àrab recuperada,30u/m2,aportació 30% teula,col.mor

Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un
30% de teula del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra

bar restaurant 1 161,00 0,30 1,10 53,13

53,13 30,65 1.628,43

TOTAL CAPITOL 03 COBERTES ........................................................................................................................... 5.422,49
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 TANCAMENTS I DIVISÒRIES                                         

04.01 m2  Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N98mm, /400mm(48mm),2xA(12,

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=
1,081 m2.K/W

planta primera
2 3,62 3,20 23,17
1 4,01 3,20 12,83
1 3,00 3,20 9,60
2 1,30 3,20 8,32
2 2,20 3,20 14,08

68,00 46,55 3.165,40

04.02 m2  Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N73mm, /400mm(48mm),1xH(12,

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruixa la cara interior i dues tipus
(A) de 12,5mm a l'exterior, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

planta primera
banys planta 2 2,83 3,20 18,11

1 3,50 3,20 11,20
planta segona
banys planta 2 2,83 4,00 22,64

1 3,50 4,00 14,00
envans sobre mampara p1

1 5,31 1,00 5,31
2 1,50 1,00 3,00
1 9,66 1,00 9,66
1 4,32 1,00 4,32
2 3,20 1,00 6,40

94,64 46,18 4.370,48

04.03 m2  Mòdul porta MDF acab.melamina 1fulla bat.,g=40mm,82,5x210cm,+fer

Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i 82,5x210 cm
de llum de pas, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat

PI11 9 9,00

9,00 224,29 2.018,61

04.04 m2  Mampara modular,g=80mm,vidre simp. 3+3mm,col.                   

Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per 2 unitats de vidre simple laminar de seguretat de
3+3 mm de gruix amb càmara de 60mm, amb làmina silence cada unitat, amb sistema de suspensió
sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perí-
metre dels taulers, col·locada

planta primera 2 3,95 7,90
1 15,21 15,21
1 43,44 43,44
1 47,96 47,96
1 13,52 13,52
1 11,55 11,55
1 3,75 3,75
1 8,00 8,00
1 7,75 7,75
1 7,34 7,34

166,42 138,58 23.062,48
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

04.05 m2  Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.lliure N,73/400(48),2xF(12

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm
de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 12,5
mm de gruix, fixades mecànicament

planta primera
xemeneia 1 1,30 3,20 4,16

2 0,50 3,20 3,20
planta segona
xemeneia 1 1,30 3,50 4,55

2 0,50 3,50 3,50

15,41 37,46 577,26

04.06 m2  Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.lliure N,85/400(70),1xA(15

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 400 mm
de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de
gruix, fixada mecànicament

planta baixa
cuina 1 4,01 3,45 13,83
planta segona
office 2 5,93 3,50 41,51

1 4,32 3,50 15,12
1 11,49 3,20 36,77
1 3,77 3,20 12,06
1 4,85 3,20 15,52

sales 1 4,22 3,20 13,50
1 5,31 3,20 16,99
1 4,22 3,20 13,50
1 4,84 3,20 15,49
1 4,94 3,20 15,81
1 4,01 3,20 12,83
1 4,59 3,20 14,69
1 4,48 3,20 14,34

251,96 26,52 6.681,98

TOTAL CAPITOL 04 TANCAMENTS I DIVISÒRIES ............................................................................................. 39.876,21
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CAPITOL 05 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMNETS I FORMACIÓ DE JUNTS            

05.01 m2  Aïllam.placa ríg.MW-roca,dens.=126-160kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica 

Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 40 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK i resistència tèrmica >= 1 m2.K/W, col·loca-
da amb fixacions mecàniques

planta baixa
banys bar 1 1,90 2,50 4,75

2 6,07 2,50 30,35
2 1,88 2,50 9,40
2 2,63 2,50 13,15
2 1,60 2,50 8,00
1 3,00 2,50 7,50
1 1,70 2,50 4,25

planta primera
banys planta 2 2,83 3,20 18,11

1 3,50 3,20 11,20
planta segona
banys planta 2 2,83 4,00 22,64

1 3,50 4,00 14,00
planta primera

2 3,62 3,20 23,17
1 4,01 3,20 12,83
1 3,00 3,20 9,60
2 1,30 3,20 8,32
2 2,20 3,20 14,08

planta primera
xemeneia 1 1,30 3,20 4,16

2 0,50 3,20 3,20
planta segona
xemeneia 1 1,30 3,50 4,55

2 0,50 3,50 3,50
planta baixa
banys bar 1 6,45 3,00 19,35

1 8,20 3,00 24,60
restaurant 1 8,10 4,10 33,21

1 4,46 4,10 18,29
bar 1 4,20 4,10 17,22
cuina 1 4,01 3,45 13,83
planta segona
office 2 5,93 3,50 41,51

1 4,32 3,50 15,12
1 11,49 3,20 36,77
1 3,77 3,20 12,06
1 4,85 3,20 15,52

sales 1 4,22 3,20 13,50
1 5,31 3,20 16,99
1 4,22 3,20 13,50
1 4,84 3,20 15,49
1 4,94 3,20 15,81
1 4,01 3,20 12,83
1 4,59 3,20 14,69
1 4,48 3,20 14,34

envans sobre mampara p1
1 5,31 1,00 5,31
2 1,50 1,00 3,00
1 9,66 1,00 9,66
1 4,32 1,00 4,32
2 3,20 1,00 6,40

620,08 10,60 6.572,85
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05.02 m2  Aïllam.planxa XPS,g=60mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa,
col·locada sense adherir

planta primera
office 1 25,60 25,60
arxiu 1 4,20 4,20
passadís 1 20,90 20,90
serveis bancaris 1 7,20 7,20
gestoria 1 7,50 7,50

65,40 12,44 813,58

TOTAL CAPITOL 05 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMNETS I FORMACIÓ DE JUNTS .............................. 7.386,43
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 06 REVESTIMENTS                                                    

06.01 m2  Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter mixt 1:0,5:4,remolin

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb mor-
ter mixt 1:0,5:4, remolinat

planta primera
instal·lacions 2 1,90 3,45 13,11

2 2,83 3,45 19,53
nucli escala 2 5,40 3,20 34,56

2 2,59 3,20 16,58
planta segona
nucli escala 2 5,40 4,00 43,20

2 2,59 4,00 20,72
instal·lacions 2 1,90 4,00 15,20

2 2,83 4,00 22,64

185,54 18,15 3.367,55

06.02 m2  Enrajolat vert.int.,h<=3m,gres porcell.premsat polit,preu alt,16

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat
polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajo-
la ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

planta baixa
vestuari 1 2 1,90 2,50 9,50

2 3,02 2,50 15,10
vestuari 2 2 1,90 2,50 9,50

1 3,02 2,50 7,55
wc bar 1 4,89 2,50 12,23

2 2,63 2,50 13,15
1 1,50 2,50 3,75
5 1,60 2,50 20,00
5 1,80 2,50 22,50
2 2,90 2,50 14,50
2 1,90 2,50 9,50
2 1,60 2,50 8,00
2 2,70 2,50 13,50

bar 2 2,23 3,40 15,16
1 4,50 3,40 15,30

cuina 2 4,01 2,80 22,46
2 9,81 2,80 54,94

magatzem 2 2,08 3,40 14,14
2 5,05 3,40 34,34

planta primera
wc 4 2,83 2,80 31,70

4 1,70 2,80 19,04
planta segona
wc - neteja 4 2,83 2,80 31,70

4 1,70 2,80 19,04

416,60 31,80 13.247,88

06.03 m2  Cel ras registrable pl.acer postlacat microperforada,cantell reb

Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb superfície microperforada de color estàndard,
amb cantell rebaixat enrasat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C se-
gons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista d'acer galva-
nitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats
formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou faixa perimteral de cartró
guix laminat per ajustar a plaques senceres la modulació del sostre.

planta baixa
cuina 1 38,40 38,40
magatzem 1 9,10 9,10
bar 1 59,40 59,40
restaurant 1 59,80 59,80
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

reunions 1 16,10 16,10
wc's 1 24,90 24,90
vestuari 2 5,80 11,60
pas 1 9,10 9,10
planta primera
s. reunions 1 19,20 19,20
s. dinamització 1 22,00 22,00
o. tècnica 1 18,40 18,40
s.r.interna 1 19,50 19,50
ec. circular 1 13,90 13,90
consolidació emp. 1 11,60 11,60
sala formació 1 22,00 22,00
wc's 1 10,10 10,10
vestíbul 2 1 26,70 26,70
vestíbul 1 1 12,70 12,70
office 1 25,60 25,60
serv. bancari 1 7,20 7,20
gestoria 1 7,50 7,50
dir i formació 1 19,40 19,40
passadís 1 20,90 20,90

485,10 42,06 20.403,31

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

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m
, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

planta primera
arxiu 1 4,20 4,20
planta segona
arxiu 1 1 37,90 37,90
arxiu 2 1 74,00 74,00
magatzem 1 1 12,80 12,80
magatzem 2 1 10,80 10,80

139,70 32,93 4.600,32

06.05 m2  Cel ras registrable pl.acer prelacat perforada,cantell rebaixat 

Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb superfície perforada de color estàndard, amb can-
tell rebaixat enrasat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons
UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat
formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant
retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

planta segona
wc 1 5,00 5,00
neteja 1 5,00 5,00
vestíbul 1 1 19,30 19,30

1 13,50 13,50

42,80 34,83 1.490,72

06.06 m2  Arrebossat OC ciment,CSIV-W2,col.manual.,granul.proj.           

Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat amb granulat projectat

façana oest 1 150,00 150,00
1 64,87 64,87

façana sud 1 60,00 60,00
1 32,00 32,00
1 16,32 16,32

façana est 1 178,57 178,57
façana nord 1 229,00 229,00

730,76 23,29 17.019,40
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06.07 m2  Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.    

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

planta primera
instal·lacions 2 1,90 3,45 13,11

2 2,83 3,45 19,53
planta segona
instal·lacions 2 1,90 4,00 15,20

2 2,83 4,00 22,64

70,48 4,43 312,23

06.08 m2  Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.    

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

façana oest 1 150,00 150,00
1 64,87 64,87

façana sud 1 60,00 60,00
1 32,00 32,00
1 16,32 16,32

façana est 1 178,57 178,57
façana nord 1 229,00 229,00

730,76 5,09 3.719,57

06.09 m2  Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.         

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

planta primera
escala 2 6,33 3,20 40,51

2 2,59 3,20 16,58
planta segona
escala 2 6,33 4,00 50,64

2 2,59 4,00 20,72
planta primera
dinamització 1 4,22 3,20 13,50
o. tècnica 1 4,01 3,20 12,83
vestíbul 2 1 5,31 3,20 16,99

1 7,34 3,20 23,49
1 2,00 3,20 6,40

sala formació 1 4,22 3,20 13,50
1 5,22 3,20 16,70

vestíbul 1 1 5,25 3,20 16,80
1 4,05 3,20 12,96
1 2,22 3,20 7,10
1 1,00 3,20 3,20

ec circular 2 2,88 3,20 18,43
cons emp 2 2,88 3,20 18,43
passadís 1 11,49 3,50 40,22

1 3,00 3,50 10,50
1 1,30 3,50 4,55

direccio 1 4,87 3,50 17,05
planta segona
vestíbul 1 1 7,72 3,50 27,02

1 9,62 3,50 33,67
1 5,48 3,50 19,18
1 1,71 3,50 5,99
1 4,04 3,50 14,14
1 2,40 3,50 8,40
1 2,00 3,50 7,00
1 1,73 3,50 6,06
1 1,20 3,50 4,20

arxiu 2 2 14,23 3,50 99,61
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2 5,20 3,50 36,40
arxiu 1 2 3,97 3,50 27,79

2 9,83 3,50 68,81
magatzem 1 2 2,76 3,50 19,32

2 4,58 3,50 32,06
magatzem 2 2 2,60 3,50 18,20

2 4,14 3,50 28,98
planta baixa
banys bar 1 6,45 3,00 19,35

1 8,20 3,00 24,60
restaurant 1 8,10 4,10 33,21

1 4,46 4,10 18,29
bar 1 4,20 4,10 17,22
sala reunions 1 6,34 3,00 19,02

2 3,94 3,00 23,64
cuina 1 4,01 3,45 13,83
planta segona
office 2 5,93 3,50 41,51

1 4,32 3,50 15,12
1 11,49 3,20 36,77
1 3,77 3,20 12,06
1 4,85 3,20 15,52

sales 1 4,22 3,20 13,50
1 5,31 3,20 16,99
1 4,22 3,20 13,50
1 4,84 3,20 15,49
1 4,94 3,20 15,81
1 4,01 3,20 12,83
1 4,59 3,20 14,69
1 4,48 3,20 14,34

planta baixa
banys bar 1 1,90 2,50 4,75

2 6,07 2,50 30,35
2 1,88 2,50 9,40
2 2,63 2,50 13,15
2 1,60 2,50 8,00
1 3,00 2,50 7,50
1 1,70 2,50 4,25

banys planta 2 2,83 3,45 19,53
1 3,50 3,45 12,08

sala reunions 1 4,65 4,10 19,07
1 1,77 4,10 7,26

planta primera
banys planta 2 2,83 3,20 18,11

1 3,50 3,20 11,20
planta segona
banys planta 2 2,83 4,00 22,64

1 3,50 4,00 14,00
envans sobre mampara p1

1 5,31 1,00 5,31
2 1,50 1,00 3,00
1 9,66 1,00 9,66
1 4,32 1,00 4,32
2 3,20 1,00 6,40

planta primera
4 3,62 3,20 46,34
2 4,01 3,20 25,66
2 3,00 3,20 19,20
4 1,30 3,20 16,64
4 2,20 3,20 28,16

planta primera
xemeneia 1 1,30 3,20 4,16
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2 0,50 3,20 3,20
planta segona
xemeneia 1 1,30 3,50 4,55

2 0,50 3,50 3,50

1.626,61 4,52 7.352,28

06.10 m2  Pintat param.ext.,pintura diss.resin.pliolite,imprimació fixador

Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprima-
ció fixadora i 2 capes d'acabat llis

previsió 1 420,00 420,00

420,00 6,80 2.856,00

06.11 m   Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/llin

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 5 plecs, per a llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

PI1 1 1,30 1,30
Pi3 8 0,90 7,20

8,50 22,65 192,53

06.12 m   Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/bran

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 5 plecs, per a brancal, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

PI1 2 2,10 4,20
PI3 16 2,10 33,60

37,80 22,65 856,17

06.13 m2  Armadura p/arrebossat,malla FV+PVC,10x10mm,217g/m2              

Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un
pes mínim de 217 g/m2

trobades frojats 1 120,00 120,00

120,00 6,35 762,00

06.14 m2  Aplacat vert. placa guix lamin. tipusA,g=15mm,fix.mec.s/perfiler

Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria
d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

planta primera
dinamització 1 4,22 3,20 13,50
o. tècnica 1 4,01 3,20 12,83
vestíbul 2 1 5,31 3,20 16,99

1 7,34 3,20 23,49
1 2,00 3,20 6,40

sala formació 1 4,22 3,20 13,50
1 5,22 3,20 16,70

vestíbul 1 1 5,25 3,20 16,80
1 4,05 3,20 12,96
1 2,22 3,20 7,10
1 1,00 3,20 3,20

ec circular 2 2,88 3,20 18,43
cons emp 2 2,88 3,20 18,43
passadís 1 11,49 3,50 40,22

1 3,00 3,50 10,50
1 1,30 3,50 4,55

direccio 1 4,87 3,50 17,05
planta segona
vestíbul 1 1 7,72 3,50 27,02

1 9,62 3,50 33,67
1 5,48 3,50 19,18
1 1,71 3,50 5,99
1 4,04 3,50 14,14
1 2,40 3,50 8,40
1 2,00 3,50 7,00
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1 1,73 3,50 6,06
1 1,20 3,50 4,20

arxiu 2 2 14,23 3,50 99,61
2 5,20 3,50 36,40

arxiu 1 2 3,97 3,50 27,79
2 9,83 3,50 68,81

magatzem 1 2 2,76 3,50 19,32
2 4,58 3,50 32,06

magatzem 2 2 2,60 3,50 18,20
2 4,14 3,50 28,98

709,48 14,10 10.003,67

06.15 m2  Reintegració de matèria en junts de morter                      

Reintegració de matèria en junts de morter:
Preparació dels junts, sanejat i buidat de les zones que presentin disgragació, amb mitjans manuals i
vibroincisor fins arribar a substrat estable, profunditat mínima per assegurar l'estabilitat de la reintegra-
ció. Neteja dels junts, desengreixat de la superficie aplicant una barreja d'alcohol etilic i aigua demine-
ralitzada 1:1 en volum. Reblert o restitució del junt buidat amb morter de calç hidràulica. Acabat del
junt amb paletí o en funció de la tipologia i textura dels junts originals d el'entorn. Inclou feines de res-
taurador que supervisarà tots els treballs.

façana principal 1 120,00 120,00

120,00 120,00 14.400,00

06.16 m2  Consolid.el.ped.nat.+aplic.consolid.silic.etil,pinzell,3 capes  

Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb pin-
zell en tres capes

pedres façana principal 1 9,00 9,00

9,00 13,13 118,17

06.17 m2  Consolidació parament pedra/estuc,ester àcid sílice,brotxa,2.5 k

Consolidació, sense tractament hidròfug, de parament de pedra o estuc, amb aplicació de consolidant
ester d'àcid de sílice, aplicat amb brotxa, amb una dotació de 2,5 kg/m2

pedres façana principal 1 9,00 9,00

9,00 75,77 681,93

TOTAL CAPITOL 06 REVESTIMENTS................................................................................................................... 101.383,73
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CAPITOL 07 PAVIMENTS                                                       

07.01 m2  Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cmcamió                         

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

planta primera
office 1 25,60 25,60
arxiu 1 4,20 4,20
passadís 1 20,90 20,90
serveis bancaris 1 7,20 7,20
gestoria 1 7,50 7,50

65,40 17,60 1.151,04

07.02 m2  Capa net.+anivell.,g=3cm,mort.ciment 1:8                        

Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8

planta primera
office 1 25,60 25,60
arxiu 1 4,20 4,20
passadís 1 20,90 20,90
serveis bancaris 1 7,20 7,20
gestoria 1 7,50 7,50

65,40 6,68 436,87

07.03 m2  Recrescuda+anivell.suport g=5mm, pasta autoaniv.CT-C30-F7-A12,ap

Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

planta primera
s. reunions 1 19,20 19,20
formació 1 22,00 22,00
dinamització 1 22,00 22,00
of. tec 1 18,40 18,40
s.r. interna 1 19,50 19,50
ec. circular 1 13,90 13,90
con. empr 1 11,60 11,60
vestíbul 2 1 26,70 26,70
vestíbul 1 1 12,70 12,70
office 1 25,60 25,60
s. bancaris 1 7,20 7,20
gestoria 1 7,50 7,50
direcció 1 19,40 19,40
passadís 1 20,90 20,90

246,60 11,82 2.914,81

07.04 m2  Paviment int.raj.gres porcell.premsat,s/esmaltar antillis.,recta

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

planta baixa
cuina 1 38,40 38,40
magatzem 1 9,10 9,10
bar 1 59,40 59,40
restaurant 1 59,80 59,80
wc serveis 1 24,90 24,90
passadís 1 9,10 9,10
instal bar 1 2,90 2,90
vestuari 2 5,80 11,60
reunions 1 16,10 16,10
planta primera
wc adaptats 1 10,10 10,10
planta segona
wc adaptats 1 10,10 10,10
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251,50 45,00 11.317,50

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

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

planta segona
vestíbul 1 1 19,30 19,30
vestíbul 2 1 13,50 13,50
arxiu 1 1 37,90 37,90
arxiu 2 1 74,00 74,00
magatzem 1 1 12,80 12,80
magatzem 2 1 10,80 10,80

168,30 39,93 6.720,22

07.06 m2  Paviment heterg.lloseta 1200x200mm,34-43,g=6.5mm,col.adhesiu    

Paviment vinílic heterogeni en lloseta de 1200x200 mm, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix
de 6.5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa.tipus tarkett id click ultimate 55-70, o si-
milar.

planta primera
s. reunions 1 19,20 19,20
formació 1 22,00 22,00
dinamització 1 22,00 22,00
of. tec 1 18,40 18,40
s.r. interna 1 19,50 19,50
ec. circular 1 13,90 13,90
con. empr 1 11,60 11,60
vestíbul 2 1 26,70 26,70
vestíbul 1 1 12,70 12,70
office 1 25,60 25,60
s. bancaris 1 7,20 7,20
gestoria 1 7,50 7,50
direcció 1 19,40 19,40
passadís 1 20,90 20,90

246,60 47,65 11.750,49

07.07 m2  Recrescuda+anivell.suport g=40mm, pasta autoaniv.CT-C12-F3,aplic

Recrescuda i anivellament del suport de 40 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C12-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig

planta primera
s. reunions 1 19,20 19,20
formació 1 22,00 22,00
dinamització 1 22,00 22,00
of. tec 1 18,40 18,40
s.r. interna 1 19,50 19,50
ec. circular 1 13,90 13,90
con. empr 1 11,60 11,60
vestíbul 2 1 26,70 26,70
vestíbul 1 1 12,70 12,70
office 1 25,60 25,60
s. bancaris 1 7,20 7,20
gestoria 1 7,50 7,50
direcció 1 19,40 19,40
passadís 1 20,90 20,90
planta baixa
cuina 1 38,40 38,40
magatzem 1 9,10 9,10
bar 1 59,40 59,40
restaurant 1 59,80 59,80
wc serveis 1 24,90 24,90
passadís 1 9,10 9,10
instal bar 1 2,90 2,90
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vestuari 2 5,80 11,60
reunions 1 16,10 16,10
wc adaptats 1 10,10 10,10
planta primera
wc adaptats 1 10,10 10,10
planta segona
wc adaptats 1 10,10 10,10
planta segona
vestíbul 1 1 19,30 19,30
vestíbul 2 1 13,50 13,50
arxiu 1 1 37,90 37,90
arxiu 2 1 74,00 74,00
magatzem 1 1 12,80 12,80
magatzem 2 1 10,80 10,80

676,50 5,66 3.828,99

07.08 m   Sòcol acer galv.,g=1,4mm,desenv=9cm,tacs exp.+cargols           

Sòcol de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4 mm de gruix, i desenvolupament 9 cm, col·locat
amb tacs d'expansió i cargols

900,00 10,36 9.324,00

07.09 m2  Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6

Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

planta primera
office 1 25,60 25,60
arxiu 1 4,20 4,20
passadís 1 20,90 20,90
serveis bancaris 1 7,20 7,20
gestoria 1 7,50 7,50

65,40 3,77 246,56

07.10 m2  Muntatge encofrat perdut +revoltó PP recic.,h=27cm,+peces esp.  

Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 27 cm d'alçària, incloses les peces
especials

planta primera
office 1 25,60 25,60
arxiu 1 4,20 4,20
passadís 1 20,90 20,90
serveis bancaris 1 7,20 7,20
gestoria 1 7,50 7,50

65,40 12,60 824,04

TOTAL CAPITOL 07 PAVIMENTS .......................................................................................................................... 48.514,52
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CAPITOL 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES                            

08.01 u   Porta acer galv 2 bat.,250x286cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises 

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 250x286 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop,
acabat esmaltat, col·locada

porta PE1 1 1,00

1,00 1.981,17 1.981,17

08.02 u   Balconera alumini lacat blanc,2bat.+1fulla fixa sup.,180x265cm,p

Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i una fu-
lla fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 180x265 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'es-
tanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

PE6 1 1,00

1,00 861,01 861,01

08.03 u   Balconera alumini lacat blanc,2bat.,120x220cm,preu alt,4 9A C4,c

Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb cai-
xa de persiana i guies

PE8 1 1,00

1,00 533,70 533,70

08.04 u   Porta d'acer lacat de barrots                                   

Porta d'acer lacat de barrots, formats per tubular d'acer de 40x60 de 2,10 m d'alçada,amb bastidor de
tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat,
col·locada

PE9 1 1,00

1,00 551,17 551,17

08.05 u   Porta MDF batent                                                

Porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i llum de pas segons plà-
nols, inclosa la ferramenta, bastiments i ferratges necessaris per a deixa la partida completament aca-
bada.

PI1 1 1,00

1,00 466,28 466,28

08.06 u   Porta MDF corredera                                             

Porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla corredera de 40 mm de gruix i llum de pas segons
plànols, inclosa la ferramenta, bastiments i ferratges necessaris per a deixa la partida completament
acabada.Inclou caixa per a porta, per anar empotrada.

PI2 6 6,00

6,00 476,28 2.857,68

08.07 u   Porta MDF batent                                                

Porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i llum de pas segons plà-
nols, inclosa la ferramenta, bastiments i ferratges necessaris per a deixa la partida completament aca-
bada.

PI3
pb 5 5,00
p1 4 4,00

9,00 341,28 3.071,52

08.08 u   Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x210cm,preu alt,col.      

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·loca-
da. Inclou mecanisme antipànic i tancaportes de molla

PI4 7 7,00
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7,00 242,76 1.699,32

08.09 u   Porta MDF corredera doble                                       

Porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla corredera de 40 mm de gruix i llum de pas segons
plànols, inclosa la ferramenta, bastiments i ferratges necessaris per a deixa la partida completament
acabada.Inclou caixa per a porta, per anar empotrada.

PI6 1 1,00

1,00 936,28 936,28

08.10 u   Porta MDF corredera                                             

Porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla corredera de 40 mm de gruix i llum de pas segons
plànols, inclosa la ferramenta, bastiments i ferratges necessaris per a deixa la partida completament
acabada.Inclou caixa per a porta, per anar empotrada.

PI7 1 1,00

1,00 671,28 671,28

08.11 u   Porta MDF corredera                                             

Porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla corredera de 40 mm de gruix i llum de pas segons
plànols, inclosa la ferramenta, bastiments i ferratges necessaris per a deixa la partida completament
acabada.Totalment acabada per anar vista.

PI10 1 1,00

1,00 966,28 966,28

08.12 u   Finestra fusta roure F17                                        

Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles ba-
tents, per a un buit d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

F17 10 10,00

10,00 820,19 8.201,90

08.13 m2  Vidre aïllant, incolora 4+4.1 but.transparent / 8 / 3+3.1 but.tr

Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de llu-
na incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

mur restaurant 1 10,70 4,16 44,51
1 11,50 4,16 47,84

92,35 77,23 7.132,19

08.14 m   Mur cortina perfils horitz./vert.vistos alum.lacat,Inèr.=>1000cm

Mur cortina amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini lacat, amb una inèrcia superior a 1000
cm4, fixats amb elements específics a l'estructura

mur restaurant 1 10,70 10,70
1 11,50 11,50

22,20 306,18 6.797,20

TOTAL CAPITOL 08 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES................................................................ 36.726,98
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CAPITOL 09 EQUIPAMENTS                                                     

09.01 u   Asc.s/reduct.,1m/s,trans.estànd.,6pers./3parad.,qual.bàs.,embarc

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba d'accelera-
ció i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrre-
ga màxima de 480 kg), de 3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat bàsica de mides
1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer
inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxida-
ble de qualitat bàsica de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcat-
ge CE segons REAL DECRETO 203/2016

1,00 21.569,85 21.569,85

09.02 u   Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.mura

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat sobre encimera de fusta de roure.

planta baixa
banys bar 1 4,00 4,00
planta primera
banys 1 2,00 2,00
planta segona
banys 1 1,00 1,00

7,00 187,63 1.313,41

09.03 u   Inodor porcell.,horitz.,cist.,blanc,preu alt,col.mural          

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i con-
nectat a la xarxa d'evacuació. Roca meridian o similar.

8,00 367,89 2.943,12

09.04 u   Aixeta electrci tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,1

Aixeta elèctrica mescladora temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"

7,00 163,66 1.145,62

09.05 u   Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniq

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de se-
guretat , col·locat amb fixacions mecàniques

7,00 67,01 469,07

09.06 u   Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm,col.fix.mecàniqu

Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

7,00 142,97 1.000,79

09.07 u   Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

10,00 273,77 2.737,70

09.08 u   Porta-rotlles                                                   

Porta-rotlles

7,00 15,24 106,68

09.09 m2  Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta         

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

7,00 51,84 362,88

09.10 u   Plat dutxa rectang.,acrílic,1700x700mm,color blanc,preu sup.,col

Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1700x700 mm, de color blanc, preu superior, col·lo-
cat sobre el paviment
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2,00 217,35 434,70

09.11 u   Aixeta monocoman.,munt.superf.,p/dutxa telèf.,cromat,preu alt,2x

Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat,
preu alt, amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"

2,00 122,97 245,94

TOTAL CAPITOL 09 EQUIPAMENTS..................................................................................................................... 32.329,76
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CAPITOL 10 AJUDES INSTAL·LACIONS                                           

10.01 pa  Formació d'armari comptador aigua                               

Formació d'armari per allotjament comptador, amb obra ceràmica arrebossada, calibre 40 d'aigua se-
gons CTE-HS4 punt 4.1 i normes de la CIA d'aigües de Terrassa ( 7.500mm AMPLE x 300mm al-
çada x 300 mm fondària) inclou portelles metàl·liques i pany de companyia. Totalment acabat.

1,00 1.200,00 1.200,00

10.02 pa  Formació d'armari comptador elèctric                            

Formació d'armari per a comptador elèctric, amb obra ceràmica cabat arrebossat, de dimensions 235
cm x 150cm x 40 cm de fondària, segons normativa vademecum d'Endesa. Totalment acabat. In-
clou portelles metàl·liques i pany de companyia.

1,00 1.600,00 1.600,00

10.03 pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques                

Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de
passos en forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.

1,00 1.200,00 1.200,00

10.04 pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions de clima                   

Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de
passos en forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.

1,00 1.200,00 1.200,00

10.05 pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions de telecos                 

Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de
passos en forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.

1,00 1.200,00 1.200,00

10.06 pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions de ventilació              

Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de
passos en forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.

1,00 1.200,00 1.200,00

10.07 pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions d'aigua                    

Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de
passos en forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL CAPITOL 10 AJUDES INSTAL·LACIONS ................................................................................................ 8.800,00
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CAPITOL 11 INSTAL·LACIONS PLANTA PRIMERA                                   
SUBCAPITOL 11.01 FONTANERIA                                                      

11.01.01 m   Tub poliet.retic.D=16mm,g=2mm,barrera antioxig.,connect.pressió,

Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxi-
gen , connectat a pressió i col·locat superficialment

lavabo ACS 8 2,000 1,000 1,000 16,000
Tram entre dos lavabos ACS 2 1,000 1,000 1,000 2,000

18,00 4,09 73,62

11.01.02 m   Tub poliet.retic.D=20mm,g=1.9mm,barrera antioxig.,connect.pressi

Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, amb barrera antio-
xigen , connectat a pressió i col·locat superficialment

recirculació tram planta 40 1,000 1,000 1,000 40,000
Lavabo aigua freda 15 2,000 1,000 1,000 30,000
Tram entre lavabo aigua freda
tram ACS 3 1,000 1,000 1,000 3,000
aigua freda office 35 1,000 1,000 1,000 35,000
ACS office 35 1,000 1,000 1,000 35,000

143,00 5,03 719,29

11.01.03 m   Tub poliet.retic.D=25mm,g=2.3mm,barrera antioxig.,connect.pressi

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, amb barrera antio-
xigen , connectat a pressió i col·locat superficialment

tram ACS 8 1,000 1,000 1,000 8,000
tram aigua freda 5 1,000 1,000 1,000 5,000

13,00 6,20 80,60

11.01.04 m   Tub poliet.retic.D=32mm,g=2.9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-

Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2.9 mm de gruix, de la sèrie 5 se-
gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

tram aigua freda 3 1,000 1,000 1,000 3,000

3,00 6,84 20,52

11.01.05 u   Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, 

Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, d'acer inoxidable, per a tub de 16 - 25
mm de diàmetre nominal del tub, col·locada encastada amb maneta de pom col.locat superficialment

6,00 18,25 109,50

11.01.06 u   Valv.equilib.rosca.d20mm,Kvs=5,7,ametall,preajust cabal,preses p

Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada

Equilibrat retorn 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 59,61 59,61

11.01.07 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=32

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 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

18,00 7,12 128,16

11.01.08 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32

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 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

78,00 7,16 558,48
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11.01.09 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32

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 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

8,00 7,96 63,68

11.01.10 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=13

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 22 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

65,00 4,51 293,15

11.01.11 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=13

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 28 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

5,00 5,01 25,05

11.01.12 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=13

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 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

3,00 5,73 17,19

TOTAL SUBCAPITOL 11.01 FONTANERIA...................................... 2.148,85
SUBCAPITOL 11.02 ELECTRCITAT                                                     
APARTAT 11.02.01 QUADRES                                                         

11.02.01.01 u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,5fileres,48passos de 9mm p

Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superfi-
cial, per a 5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc
frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta trans-
parent, pany i clau, de dimensions 550x900x175 mm, col·locat

1,00 528,51 528,51

11.02.01.02 u   Inter.càrreg.modular,100A,400V,(4P),sense indic.llum.fix.pres.  

Interruptor en càrrega modular de 100 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

1,00 94,45 94,45

11.02.01.03 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd.

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

11,00 96,27 1.058,97

11.02.01.04 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.

Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bi-
polar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mò-
duls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

3,00 156,26 468,78

11.02.01.05 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

21,00 32,18 675,78
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11.02.01.06 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

12,00 32,58 390,96

11.02.01.07 u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

2,00 33,26 66,52

11.02.01.08 u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 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

1,00 78,41 78,41

11.02.01.09 u   Contactor, 230V,20A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.         

Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

5,00 45,33 226,65

TOTAL APARTAT 11.02.01 QUADRES.............................................. 3.589,03
APARTAT 11.02.02 CANALITZACIONS I CONDUCTORS                                     

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

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripo-
lar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

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

80,00 1,43 114,40

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

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripo-
lar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

sereno 20 1,000 1,000 1,000 20,000
enll passadis 20 1,000 1,000 1,000 20,000
enll formacio 20 1,000 1,000 1,000 20,000
enll oficina tecnica 25 1,000 1,000 1,000 25,000
enll vestibul 25 1,000 1,000 1,000 25,000
enll formacio 20 1,000 1,000 1,000 20,000
enll oficina tecnica 15 1,000 1,000 1,000 15,000
enll ed annex 35 1,000 1,000 1,000 35,000
endolls dinamitzacio 35 1,000 1,000 1,000 35,000
endolls oficina tecnica 35 1,000 1,000 1,000 35,000
endolls formacio 35 1,000 1,000 1,000 35,000
endolls oficina tecnica 35 1,000 1,000 1,000 35,000
clima annex 50 1,000 1,000 1,000 50,000
varis 20 1,000 1,000 1,000 20,000
clima 40 1,000 1,000 1,000 40,000
clima 40 1,000 1,000 1,000 40,000
recuperador 20 1,000 1,000 1,000 20,000
recuperador 50 1,000 1,000 1,000 50,000
endolls formacio 35 1,000 1,000 1,000 35,000
endolls of tecnica 35 1,000 1,000 1,000 35,000
endolls despatxos 50 1,000 1,000 1,000 50,000
endolls despatxos 50 1,000 1,000 1,000 50,000
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710,00 1,75 1.242,50

11.02.02.03 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), penta-
polar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en canal o safata

15,00 10,26 153,90

11.02.02.04 m   Cable H07Z-K (AS), 1x1.5mm2,col.tub                             

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipo-
lar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

emergencies 24 12,000 3,000 1,000 864,000
polsador 4 15,000 2,000 1,000 120,000

984,00 0,91 895,44

11.02.02.05 m   Cable H07Z-K (AS), 1x2.5mm2,col.tub                             

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipo-
lar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

punt de treball 18 10,000 3,000 2,000 1.080,000
projector 3 15,000 3,000 1,000 135,000
endolls 9 15,000 3,000 1,000 405,000
unitats clima 13 15,000 3,000 1,000 585,000
extractor 2 10,000 3,000 1,000 60,000
lluminaria i varis 100 7,000 3,000 1,000 2.100,000

4.365,00 1,04 4.539,60

11.02.02.06 m   Cable H07Z-K (AS), 1x4mm2,col.tub                               

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipo-
lar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

eixugamans 2 10,000 3,000 1,000 60,000

60,00 1,21 72,60

11.02.02.07 m   Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, munta

Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, muntada superficialment amb suports a
sostre o paret i amb separador inclòs. Inclou suport i la tapa en zones fora del cel ras.

70,00 40,09 2.806,30

11.02.02.08 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada su-
perficialment

60,00 12,68 760,80

11.02.02.09 u   Caixa deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-54,munt.superf.           

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

6,00 24,42 146,52

11.02.02.10 m   Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió end

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resis-
tència 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

1,00 2,86 2,86

11.02.02.11 m   Tub rígid acer galv.,DN=20mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistèn-
cia a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

1,00 3,68 3,68
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11.02.02.12 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

lloc de treballs 18 10,000 1,000 1,000 180,000
projector 3 15,000 1,000 1,000 45,000
eixugamans 2 10,000 1,000 1,000 20,000
endolls 9 15,000 1,000 1,000 135,000
polsador 4 15,000 1,000 1,000 60,000
emergencia 24 12,000 1,000 1,000 288,000
clima 13 15,000 1,000 1,000 195,000
lluminaries i varis 100 7,000 1,000 1,000 700,000
extractor 2 10,000 1,000 1,000 20,000

1.643,00 1,18 1.938,74

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

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

70,00 7,37 515,90

TOTAL APARTAT 11.02.02 CANALITZACIONS I CONDUCTORS.. 13.193,24
APARTAT 11.02.03 MECANISMES                                                      

11.02.03.01 u   Caixa mec.central.,plàstic,2 columnes,p/4mecanismes modulars,mun

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 co-
lumnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou placa endolls i ele-
ments informatics i marc de la caixa

3,00 19,31 57,93

11.02.03.02 u   Caixa mec.central.,plàstic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,mun

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 co-
lumnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou placa endolls i ele-
ments informatics i marc de la caixa

14,00 23,83 333,62

11.02.03.03 u   Caixa de mecanismes decoratica, per a sis elements, preu alt, pe

Caixa de mecanismes decoratica, per a sis elements, preu alt, per a muntatge sobre taula. Inclou
placa endolls i elements informatics i marc de la caixa

4,00 45,24 180,96

11.02.03.04 u   Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar a

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, color blanc, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor de punt de treball

31,00 9,63 298,53

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

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

28,00 9,63 269,64

11.02.03.06 u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu alt,en

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
i marc, preu alt, encastada

9,00 11,28 101,52

11.02.03.07 u   Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu alt,encastat        

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat

4,00 10,51 42,04

TOTAL APARTAT 11.02.03 MECANISMES....................................... 1.284,24

17 de marzo de 2020  Pàgina 26



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

APARTAT 11.02.04 ENLLUMENAT                                                      
11.02.04.01 u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-1C-FT, de B.E.G. B

Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-1C-FT, de B.E.G.
Brück Electronic GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de
360º. Un canal amb sortida relé de 10A per a tot tipus de carregas incl. LED, Abast máx. transver-
sal 24 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1 min a 30 min. Ajust valor crepuscular 10-2000
Lux. Incorpora entrada per a pulsador i detector esclau. Versió fals sostre i superficie. Temperatura
de funcionamient -25ºC fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia
(opcional). Instal.lat i funcionant.

3,00 105,00 315,00

11.02.04.02 u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-2C-FT, de B.E.G. B

Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-2C-FT, de B.E.G.
Brück Electronic GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de
360º. Un canal amb sortida relé de 10A per a tot tipus de carregas incl. LED i  un canal amb sortida
relé de 3A lliure de potencial per a conectar equips HVAC Abast máx. transversal 24 m. IP20. Cla-
se II. Temporizació d´apagat 1 min a 30 min. Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada
per a pulsador i detector esclau. Versió fals sostre i superficie. Temperatura de funcionamient -25ºC
fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia (opcional). Instal.lat i fun-
cionant.

5,00 140,00 700,00

11.02.04.03 u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD2-M-2C-FT, de B.E.G. B

Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD2-M-2C-FT, de B.E.G.
Brück Electronic GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de
360º. Un canal amb sortida relé de 10A per a tot tipus de carregas incl. LED i  un canal amb sortida
relé de 3A lliure de potencial per a conectar equips HVAC Abast máx. transversal 24 m. IP20. Cla-
se II. Temporizació d´apagat 1 min a 30 min. Ajust valor crepuscular
10-2000 Lux. Incorpora entrada per a pulsador i detector esclau. Versió fals sostre i superficie. Tem-
peratura de funcionamient -25ºC fins a +50ºC.
Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia (opcional). Instal.lat i funcionant

4,00 205,00 820,00

11.02.04.04 u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD2N-M-1C-LED-FT, de B.E

Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD2N-M-1C-LED-FT, de
B.E.G. Brück Electronic GmbH o equivalent, amb anell integrat amb angle de detecció de 360º. Un
canal amb sortida relé de 10A per a tot tipus de carregas incl. Abast máx. transversal 10 m. IP20.
Clase II. Temporizació d´apagat 1 seg a 18h. Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada
per a pulsador i detector esclau. Anell embellidor amb 6 LEDs de 0,25W. Temperatura de funciona-
mient -25ºC fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia (opcional).
Instal.lat i funcionant.

1,00 104,00 104,00

11.02.04.05 u   Detector de moviment de sostre LUXOMAT PD3N-1C, de B.E.G.       

Suministre y col.locació de detector de moviment de sostre amb un canal LUXOMAT PD3N-1C, de
B.E.G. Brück Electronic GmbH o equivalent, amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sortida
relé de 10A per a tot tipus de carregas incl. LED Abast máx. transversal 10 m. IP20. Clase II. Tem-
porizació d´apagat 1 min a 30 min o impuls Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Versió fals sostre i
superficie. Temperatura de funcionamient -25ºC fins a +50ºC.
Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia (opcional). Instal.lat i funcionant

8,00 62,00 496,00

11.02.04.06 u   Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,240-270lúmens,auton< 

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'auto-
nomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

24,00 104,46 2.507,04

11.02.04.07 u   Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperat

Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperatura de color de 4000, 2.400 lm i un
grau de rendiment de color Ra=85, UGR<22 de forma rodona i muntada encastada al sostre. Model
NORMALIT HAT Ref. EH24B o equivalent.
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2,00 38,95 77,90

11.02.04.08 u   Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperat

Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperatura de color 4000K, protecció
IP44, no regulable, Model AVANT LED LEDPROOF ECCO Ref. LPE120038W 4000 o equivalent
muntada superficialment.

2,00 37,95 75,90

11.02.04.09 u   Downlight 80031                                                 

Llumenera decorativa encastar tipus downlight led, de 18 W de potència de la llumenera, 2475 lm de
flux lluminós, blanc RAL 9016, color 4000K blanc neutre, sistema de lents oval flood, commutable,
tamany 5 30º, model ERCO skim downlight oval flood 80031 o equivalent, encastada

14,00 217,95 3.051,30

11.02.04.10 u   Llumenera 60x60cm,19W  Mirac led                                

Llumenera de 60x60 cm, de led 19 W de potència de la llumenera, 2240 lm de flux lluminós, color
4000K blanc neutre, sistema difusor doble parabòlic, blanc RAL 9016N , per perfil ocult, model ER-
CO Mirac LED o equivalent, encastada

56,00 229,95 12.877,20

11.02.04.11 m   Lluminària ascensor                                             

Aplic banyador de paret per a llum d'ascensor, model LAMP AMBIENT LED o equivalent, per a
muntar superficialment, col·locat

1,00 197,07 197,07

11.02.04.12 m   Lluminària d'escala aplic led                                   

Aplic banyador de paret per a llum d'escala, model LAMP AMBIENT LED 40w o equivalent, per a
muntar superficialment, col·locat

2,00 226,14 452,28

TOTAL APARTAT 11.02.04 ENLLUMENAT....................................... 21.673,69

TOTAL SUBCAPITOL 11.02 ELECTRCITAT .................................... 39.740,20
SUBCAPITOL 11.03 CLIMATITZACIÓ                                                   
APARTAT 11.03.01 UNITATS EXTERIORS                                               

11.03.01.01 u   Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal var

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament
elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor, possi-
bilitat de funcionament amb calefacció contínua, potència frigorífica de 44,8 kW i potència calorífica de
50,4, model LG ARUM160LTE5 o equivalent, elevada eficiència estacional determinada segons la
norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter, col.locada. In-
clou posta en marxa del servei tècnic del fabricant. Inclou la part proporcional de neteja dels circuits
amb nitrogen i la prova de pressió dels circuits frigorífics segons normativa vigent.

1,00 8.476,48 8.476,48

11.03.01.02 u   Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi invert

Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi inverter i Therma V de LG o equivalent
model PMNFP14A1, col.locada

1,00 122,94 122,94

11.03.01.03 kg  Càrrega gas R-407c/R-410a                                       

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a. S'inclou treballs de neteja de
les canonades amb gas nitrògen. S'inclou la prova de pressió segons normativa vigent.

17,50 53,24 931,70

11.03.01.04 m   Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 300 m

Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 300 mm, amb 1 compartiment, de color
blanc, muntada sobre paraments

15,00 33,08 496,20

17 de marzo de 2020  Pàgina 28



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL APARTAT 11.03.01 UNITATS EXTERIORS.......................... 10.027,32
APARTAT 11.03.02 UNITATS INTERIORS                                               

11.03.02.01 u   Unitat interior de sostre de tipus cassette ARNU05GTRD4         

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de1.8 kW de potència tèrmica i 1.6kw de potència frigorífica,
model LG ARNU05GTRD4 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions
amb fluid frigoríficR410 A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60 a vies PT-UQC o equivalent. Amb
bomba de condensats inclosa.

3,00 814,21 2.442,63

11.03.02.02 u   Unitat interior de sostre de tipus cassette ARNU07GTRD4         

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 2.5 kW de potència tèrmica i 2.3kw de potència frigorífica,
model LG ARNU07GTRD4 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions
amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60 a vies PT-UQC o equivalent. Total-
ment instal.lat i connectat a sistema de canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb bom-
ba de condensats inclosa.

1,00 833,21 833,21

11.03.02.03 u   Unitat interior de sostre de tipus cassette ARNU09GTRD4         

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 3.2 kW de potència tèrmica i 2.8kw de potència frigorífica,
model LG ARNU09GTRD4 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions
amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60 a vies PT-UQC o equivalent. Total-
ment instal.lat i connectat a sistema de canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb bom-
ba de condensats inclosa.

5,00 858,21 4.291,05

11.03.02.04 u   Unitat interior de sostre de tipus  ARNU12GTRD4                 

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 4kW de potència tèrmica i 3.6kw de potència frigorífica,
model LG ARNU12GTRD4 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions
amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60 a vies PT-UQC o equivalent. Total-
ment instal.lat i connectat a sistema de canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb bom-
ba de condensats inclosa.

3,00 880,21 2.640,63

11.03.02.05 u   Unitat interior de sostre de tipus cassette ARNU15GTQD4         

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 5kW de potència tèrmica i 4.5kw de potència frigorífica,
model LG ARNU15GTQD4 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions
amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60 a vies PT-UQC o equivalent. Total-
ment instal.lat i connectat a sistema de canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb bom-
ba de condensats inclosa.

1,00 941,21 941,21

11.03.02.06 u   Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a sistema Mult

Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a sistema Multi V bomba de calor, col·locat.

7,00 75,46 528,22

11.03.02.07 u   Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recupera

Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal va-
riable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador indivi-
dal, amb 8 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.005 kW com a
màxim, model LG PRH083 o equivalent, col·locat

1,00 2.791,61 2.791,61

11.03.02.08 u   Unitat control remot per cable programable (termòstat) model LG 

Unitat control remot per cable programable (termòstat) model LG PREMTB001 o equivalent, color
blanc, per unitats interiors i recuperadors, col.locada, connectada i programada.
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13,00 83,46 1.084,98

11.03.02.09 u   Junta de derivació LG ARBLB07121 o equivalent per a sistema Mult

Junta de derivació LG ARBLB07121 o equivalent per a sistema Multi V bomba de calor, col·locat.

1,00 121,46 121,46

TOTAL APARTAT 11.03.02 UNITATS INTERIORS........................... 15.675,00
APARTAT 11.03.03 CANONADES FRIGORÍFIQUES                                         

11.03.03.01 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

107,00 6,79 726,53

11.03.03.02 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

69,00 8,23 567,87

11.03.03.03 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

152,00 8,88 1.349,76

11.03.03.04 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·lo-
cat superficialment

69,00 9,34 644,46

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

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·lo-
cat superficialment

0,00 19,36 0,00

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

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·lo-
cat superficialment

45,00 22,11 994,95

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

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

45,00 28,04 1.261,80

11.03.03.08 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=13

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

328,00 5,92 1.941,76
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11.03.03.09 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=19

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

114,00 9,04 1.030,56

11.03.03.10 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=32

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

45,00 10,91 490,95

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

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripo-
lar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

600,00 1,75 1.050,00

11.03.03.12 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

600,00 1,18 708,00

11.03.03.13 m   Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, ap

Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de
secció per fil. Totalment muntat, connexionat i provat.

600,00 1,95 1.170,00

TOTAL APARTAT 11.03.03 CANONADES FRIGORÍFIQUES.......... 11.936,64
APARTAT 11.03.04 SANEJAMENT                                                      

11.03.04.01 m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

19,00 14,79 281,01

11.03.04.02 m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=32

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Inclou part proporcional de si-
fons de connexió a unitat interior

INCLOU RECOLLIDA
RECUPERADORS P2

80 1,000 1,000 1,000 80,000

80,00 14,48 1.158,40

TOTAL APARTAT 11.03.04 SANEJAMENT ....................................... 1.439,41

TOTAL SUBCAPITOL 11.03 CLIMATITZACIÓ................................. 39.078,37
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SUBCAPITOL 11.04 VENTILACIÓ                                                      
APARTAT 11.04.01 UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE                                    

11.04.01.01 u   Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o equivale

Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o equivalent, per a UTAs de mitja ta-
many  fins 28kw connectades amb unitats VRV exteriors, col.locat i connectat

3,00 206,94 620,82

11.04.01.02 u   Recuperador de calor amb un cabal de 1.500 m3/h a una pressió es

Recuperador de calor amb un cabal de 1.500 m3/h a una pressió estàtica de 150 Pa (dades sense
bateria frigorifica), de posició vertical amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x400 W de potència
elèctrica total absorbida, Inclou bateria frigorífica de 9.2kw model LG E-AVDU-REVAC-1800 o equi-
valent, col.locat i connectat a instal.lació elèctrica, de control, i de sanejament, inclou connexió amb
tolva flexible als quatre conductes d'aire. Inclou peus de muntatge vertical i amortidors. Muntatge inte-
rior edifici  i muntatge exterior edifici per tant s'ha d'incloure un sostre anti pluja. Inclou filtre F8 i prefil-
tre F6.

1,00 7.087,48 7.087,48

11.04.01.03 u   Recuperador de calor amb un cabal de 1.800 m3/h a una pressió es

Recuperador de calor amb un cabal de 1.800 m3/h a una pressió estàtica de 150 Pa (dades sense
bateria frigorifica), de posició vertical amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x400 W de potència
elèctrica total absorbida, Inclou bateria frigorífica de 13,8kw model LG E-AVDU-REVAC-2300 o
equivalent, col.locat i connectat a instal.lació elèctrica, de control, i de sanejament, inclou connexió
amb tolva flexible als quatre conductes d'aire. Inclou peus de muntatge vertical i amortidors. Muntat-
ge exterior edifici per tant s'ha d'incloure un sostre anti pluja. Inclou filtre F8 i prefiltre F6.

1,00 7.537,48 7.537,48

11.04.01.04 u   Recuperador de calor amb un cabal de 792 m3/h a una pressió està

Recuperador de calor amb un cabal de 792 m3/h a una pressió estàtica de 150 Pa (dades sense ba-
teria frigorifica), de posició vertical amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x290 W de potència elèc-
trica total absorbida, Inclou bateria frigorífica de 6.3kw model LG E-AVDU-REVAC-900 o equivalent,
col.locat i connectat a instal.lació elèctrica, de control, i de sanejament, inclou connexió amb tolva fle-
xible als quatre conductes d'aire. Inclou peus de muntatge vertical. Muntatge interior edifici. Inclou fil-
tre F8 i prefiltre F6.

1,00 4.392,01 4.392,01

11.04.01.05 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

150,00 1,18 177,00

11.04.01.06 u   Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb condu

Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb conductors de coure, per a telegestió,
col·locat

150,00 1,61 241,50

11.04.01.07 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada su-
perficialment

3,00 12,68 38,04

11.04.01.08 u   Kit de control d'aire per retorn per a recuperador model LG ENCX

Kit de control d'aire per retorn per a recuperador model LG ENCXLE3 o equivalent, col·locat

3,00 438,94 1.316,82

TOTAL APARTAT 11.04.01 UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE.... 21.411,15
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APARTAT 11.04.02 CONDUCTES I REIXES                                              
11.04.02.01 m2  Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix
25 mm, conductivitat tèrmica = 0,032 W/(mK) a 10º C, amb recobriment exterior de alumini, paper
kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie
Conductes Climaver d'ISOVER NETO o equivalent, muntat encastat en el cel ras. Reacció al foc
B-s1, d

15X15 1 18,000 0,600 1,000 10,800
20X20 1 15,000 0,800 1,000 12,000
30X20 1 5,000 1,000 1,000 5,000
35x20 1 12,000 1,100 1,000 13,200
40x25 1 15,000 1,300 1,000 19,500
40x15 1 20,000 1,100 1,000 22,000
50x15 1 7,000 1,400 1,000 9,800
25x25 1 15,000 1,000 1,000 15,000
35x25 1 18,000 1,200 1,000 21,600
25X15 1 15,000 0,800 1,000 12,000
30x15 1 13,000 0,900 1,000 11,700
35x15 1 4,000 1,000 1,000 4,000

156,60 37,35 5.849,01

11.04.02.02 m2  Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació d'embocadura de reixa o recuperador de conducte rectangular de llana mineral de vidre
(MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, conductivitat tèrmica = 0,032 W/(mK) a 10º C,
amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior
de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER NETO o equivalent,
muntat encastat en el cel ras. Reacció al foc B-s1, d

32,00 37,35 1.195,20

11.04.02.03 u   Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes corbades o

Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes corbades orientables individualment i paral.leles a
la cota major per instal.lar a partir de 2.6mts d'alçada, d'alumini anoditzat platejat, de 562x100 mm,
model MADEL AMT-AC+SP o equivalent, amb comporta de regulació de cabal tipus corredissa,
amb plènum de connexió i fixada al bastiment del sostre de plaques de 60x60 de perfileria vista.

28,00 45,59 1.276,52

11.04.02.04 m   Transició de tub rectangular a tub rodò de diferents diàmetres p

Transició de tub rectangular a tub rodò de diferents diàmetres per a connectar a recuperador

4,00 125,27 501,08

11.04.02.05 m   Xemeneia circ.helic. ac.galv+fibra+ac.galv.,d=300mm,munt.superf.

Conducte circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre per
tram exterior del conducte de ventilació , muntada superficialment. S'inclou colzes i suports.

8,00 108,21 865,68

11.04.02.06 m   Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment. Inclou aïllament interior de 10mm i accessori de
sortida antipluja i amb malla anti ocells.

8,00 57,59 460,72

11.04.02.07 m   Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment  Inclou aïllament interior de 10mm i accessori de
sortida antipluja i amb malla anti ocells.

6,00 60,89 365,34

TOTAL APARTAT 11.04.02 CONDUCTES I REIXES........................ 10.513,55
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APARTAT 11.04.03 VENTILACIÓ LAVABOS                                              
11.04.03.01 u   Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta 

Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta les seves prestacions a les condicions
ambientals a través de dos sensors, un detector de presència i a un sensor d'humitat  , monofàsic
per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal a 32Pa, de pressió mitjana i fixat al conducte de distri-
bució. Model Soler i Palau SILENT DUAL 200 o equivalent.

LAVABOS 2 1,000 1,000 1,000 2,000
DESPATXOS 2 1,000 1,000 1,000 2,000
SALA SAI 1 1,000 1,000 1,000 1,000

5,00 156,40 782,00

11.04.03.02 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0.6mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment. S'inclouen accessoris i suports.

30,00 18,06 541,80

TOTAL APARTAT 11.04.03 VENTILACIÓ LAVABOS ....................... 1.323,80

TOTAL SUBCAPITOL 11.04 VENTILACIÓ....................................... 33.248,50
SUBCAPITOL 11.05 TELEGESTIÓ                                                      

11.05.01 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treba-
llar fins a velocitat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda (lliure d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
classificació CPR, col·locat sota tub o canal

200,00 1,55 310,00

11.05.02 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2.5mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), penta-
polar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en canal o safata

200,00 2,39 478,00

11.05.03 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

200,00 1,18 236,00

11.05.04 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada su-
perficialment

10,00 12,68 126,80

11.05.05 u   Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb condu

Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb conductors de coure, per a telegestió,
col·locat

100,00 1,61 161,00

TOTAL SUBCAPITOL 11.05 TELEGESTIÓ ...................................... 1.311,80
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SUBCAPITOL 11.06 VEU I DADES                                                     
11.06.01 u   Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d�

Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d’antena externa. Model Extreme net-
works AP305C/CX o equivalent. Punt d'accés basat en un nou sistema-ona-xip (SoC) amb dues
ràdios integrats de doble banda que proporciona el millor valor amb Wi-Fi 6 d’alta eficiència.Tecnolo-
gia avançada de ràdio 802.11ax 2x2: 2 taxes de dades de fins a 2,4 Gbps simultàniament tant en el
2.4 Ràdio GHz i 5 GHz. Connectivitat dual de 5 GHz
S’inclou un sensor de llum integrat i mesurador d’energia integrat per ajudar a conservar el consum
d’energia.
Amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i con-
nectat

4,00 331,03 1.324,12

11.06.02 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treba-
llar fins a velocitat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda (lliure d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
classificació CPR, col·locat sota tub o canal

1.500,00 1,55 2.325,00

11.06.03 u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,des

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6A UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

25,00 16,04 401,00

11.06.04 u   Presa multimèdia,tipus univ.,+connector HDMI,a/tapa,encastada   

Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI femella 2.0 4K 100Mbps, amb tapa, ins-
tal.lada en bastidor de caixa de punt de treball. Inclou soldadura al cable HDMI o el seu grimpat.

6,00 25,12 150,72

11.06.05 m   Cable per a transmissió de dades HDMI per a punt de projector, a

Cable per a transmissió de dades HDMI per a punt de projector, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

45,00 2,70 121,50

11.06.06 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=25mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

250,00 1,29 322,50

11.06.07 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=32mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

45,00 1,52 68,40

TOTAL SUBCAPITOL 11.06 VEU I DADES...................................... 4.713,24
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SUBCAPITOL 11.07 SEGURETAT                                                       
11.07.01 m   Conductor blindat,apantallat,4x1mm2,col·locat en tub            

Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub

teclat
detector 2 40,000 1,000 1,000 80,000
contacte 13 30,000 1,000 1,000 390,000
sirena

470,00 1,42 667,40

11.07.02 u   Detector dual (IR+MW), abast 16m, 9cortines, angle 78°, antiemma

Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 16 m,
amb 9 cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sis-
tema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4,
col·locat superficialment

2,00 112,83 225,66

11.07.03 u   Detector dual (IR+MW) sostre, radi 10m, 18cortines, angle 360°, 

Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW) de sostre, radi de cobertura
de 10 m, amb 18 cortines, camp de visió de 360°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper
(NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons
UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment

1,00 179,17 179,17

11.07.04 u   Contacte magnètic cablej., plàstic ABS, p/munt.superf., 17mm, IP

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment
encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 17 mm (12 mm per a portes de ferro),
amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP
67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

13,00 45,02 585,26

11.07.05 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

470,00 1,18 554,60

11.07.06 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada su-
perficialment

5,00 12,68 63,40

TOTAL SUBCAPITOL 11.07 SEGURETAT ....................................... 2.275,49
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SUBCAPITOL 11.08 INCENDIS                                                        
11.08.01 u   Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal llum

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del
llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, col·locada a l'interior

1,00 66,55 66,55

11.08.02 u   Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+rearmable,direccio

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

2,00 252,16 504,32

11.08.03 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada su-
perficialment

2,00 12,68 25,36

11.08.04 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

120,00 1,18 141,60

11.08.05 m   Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació

Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació (AS+) resistent al foc 3 hores, bi-
polar, de secció 2 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub. Model CAB017100 Plana Fabrega o equivalent.

120,00 1,72 206,40

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

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

4,00 48,63 194,52

11.08.07 u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret       

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

1,00 82,43 82,43

11.08.08 u   Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhes

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de
vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre para-
ment vertical

7,00 13,10 91,70

11.08.09 u   Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,làm.vinil/

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de là-
mina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit so-
bre parament vertical

10,00 17,17 171,70

11.08.10 u   Segellat de pas de safata de 300x60mm amb varis sacs intumescent

Segellat de pas de safata de 300x60mm amb varis sacs intumescents EI90, instal·lat

2,00 118,61 237,22

TOTAL SUBCAPITOL 11.08 INCENDIS........................................... 1.721,80

TOTAL CAPITOL 11 INSTAL·LACIONS PLANTA PRIMERA ............................................................................... 124.238,25
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CAPITOL 12 LEGALITZACIONS                                                  

12.01 u   As built                                                        

Un cop finalitzada obra. Realització d'un inventari de la instal.lació de l'edifici , format per:

* Llistat de tots els elements que conformen la instal.lació , indicant marca, model, referències, potèn-
cies, diàmetres i qualsevol altre característica definitòria de l'equip o accessori. El llistat es realitzarà
amb programa informàtic a decidir per el Titular (excell, acces, TCQ...).

* Planòls AS-Built de tots els elements que conformen la instal.lació, indicant característiques definitò-
ries dels elements i accessoris.

* Entrega de manuals i informació tècnica dels equips i accessoris. Realització d'un dossier amb
aquesta documentació.

Aquest inventari serà propietat del Ajuntament de Terrassa i es podrà fer servir en futures licitacions
d'obres.

2,00 125,00 250,00

12.02 u   Projecte de legalització de la instal.lació elèctrica, instal.la

Projecte de legalització de la instal.lació elèctrica, instal.lació RITE, entrega de tots els certificats de
les instal.lació i en concret de la instal.lació contra incendis segons SP-136 de Bombers de la Gene-
ralitat.
S'inclou el pagament per la contractació de la entitat de control per la inspecció inicial elèctrica.
S'inclou el pagament de les taxes i la inscripció en el canal empresa de la instal.lació elèctrica, Rite i
incendis.
S'inclou el contracte de manteniment del primer any de les instal.lacions RITE.
S'inclou la certificació del sistema estructurat de cablatge i les preses de categoria 6A.

2,00 3.000,00 6.000,00

TOTAL CAPITOL 12 LEGALITZACIONS ............................................................................................................... 6.250,00
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CAPITOL 13 INSTAL·LACIONS BAR RESTAURANT                                   
SUBCAPITOL 13.01 FONTANERIA                                                      
APARTAT 13.01.01 CANONADES I AÏLLAMENT                                           

13.01.01.01 m   Tub poliet.retic.D=16mm,g=2mm,barrera antioxig.,connect.pressió,

Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxi-
gen , connectat a pressió i col·locat superficialment

ACS 20,1 1,000 1,000 1,000 20,100
AF 40 1,000 1,000 1,000 40,000

60,10 4,09 245,81

13.01.01.02 m   Tub poliet.retic.D=20mm,g=1.9mm,barrera antioxig.,connect.pressi

Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, amb barrera antio-
xigen , connectat a pressió i col·locat superficialment

ACS 67 1,000 1,000 1,000 67,000
AF 45 1,000 1,000 1,000 45,000

112,00 5,03 563,36

13.01.01.03 m   Tub poliet.retic.D=25mm,g=2.3mm,barrera antioxig.,connect.pressi

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, amb barrera antio-
xigen , connectat a pressió i col·locat superficialment

tram ACS 19 1,000 1,000 1,000 19,000
tram aigua freda 24 1,000 1,000 1,000 24,000

43,00 6,20 266,60

13.01.01.04 m   Tub poliet.retic.D=32mm,g=2.9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-

Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2.9 mm de gruix, de la sèrie 5 se-
gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

tram aigua freda 20 1,000 1,000 1,000 20,000
ACS 20 1,000 1,000 1,000 20,000

40,00 6,84 273,60

13.01.01.05 m   Tub poliet.retic.D=40mm,g=3.7mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-

Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3.7 mm de gruix, de la sèrie 5 se-
gons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

ACS 9 1,000 1,000 1,000 9,000
AF 9 1,000 1,000 1,000 9,000

18,00 9,44 169,92

13.01.01.06 u   Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, 

Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, d'acer inoxidable, per a tub de 16 - 25
mm de diàmetre nominal del tub, col·locada encastada amb maneta de pom col.locat superficialment

14,00 18,25 255,50

13.01.01.07 u   Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, 

Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, d'acer inoxidable, per a tub de 32 mm
de diàmetre nominal del tub, col·locada encastada amb maneta de pom col.locat superficialment

2,00 36,62 73,24

13.01.01.08 u   Valv.equilib.rosca.d20mm,Kvs=5,7,ametall,preajust cabal,preses p

Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada

Equilibrat retorn 2 1,000 1,000 1,000 2,000

2,00 59,61 119,22

13.01.01.09 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=32

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 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
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20,00 7,12 142,40

13.01.01.10 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32

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 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

67,00 7,16 479,72

13.01.01.11 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32

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 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

19,00 7,96 151,24

13.01.01.12 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32

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 resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

20,00 8,78 175,60

13.01.01.13 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

9,00 12,88 115,92

13.01.01.14 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=13

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 18 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

40,00 4,42 176,80

13.01.01.15 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=13

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 22 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

45,00 4,51 202,95

13.01.01.16 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=13

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 28 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

24,00 5,01 120,24

13.01.01.17 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=13

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 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

20,00 5,73 114,60

13.01.01.18 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=13

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

9,00 5,96 53,64

TOTAL APARTAT 13.01.01 CANONADES I AÏLLAMENT................. 3.700,36
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APARTAT 13.01.02 PRODUCCIÓ ACS MASIA                                             
13.01.02.01 u   Dipòsit acumulador d'acer inoxidable, intercambiador per ACS, am

Dipòsit acumulador d'acer inoxidable, intercambiador per ACS, amb serpentí de gran superfície , de
750 l de capacitat, material duplex 2205, model LG OSHW-750D amb 5 anys de garàntia col·locat
sobre bancada

1,00 2.561,86 2.561,86

13.01.02.02 u   Unitat exterior d'alta temperatura monofàsic per aerotermia mode

Unitat exterior d'alta temperatura monofàsic per aerotermia model Therma V split de 16kw, gas refri-
gerant R410 A, d'1 mòdul, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessa-
ris per a un correcte funcionament i instal·lació, col.locada

1,00 2.771,81 2.771,81

13.01.02.03 u   Unitat interior kit hidràulic alta temperatura, monofàsic, amb r

Unitat interior kit hidràulic alta temperatura, monofàsic, amb resistència electrica de 6,13kw, tempera-
tura d'aigua de sortida fins a 80ºC, model LG HN1610H.NK2 o equivalent, col.locada. Inclou la se-
va programació

1,00 2.609,21 2.609,21

13.01.02.04 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·lo-
cat superficialment

20,00 6,79 135,80

13.01.02.05 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·lo-
cat superficialment

20,00 9,34 186,80

13.01.02.06 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=19

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

40,00 7,22 288,80

13.01.02.07 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=40

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 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

10,00 14,38 143,80

13.01.02.08 m   Tub Cu R250 (semidur),DN=28mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di

Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

10,00 17,60 176,00

13.01.02.09 u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=1´´,PN=

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI
316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

8,00 25,94 207,52

13.01.02.10 u   Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1´´,P=6bar,temp=120°C,mun

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1´´, tarada
a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

2,00 26,83 53,66
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13.01.02.11 u   Vàlvula de buidat,DN=1'',16 bar,preu alt,roscada                

Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada

1,00 31,40 31,40

13.01.02.12 u   Vàlv.ompl.aut.,llautó,connex.M-H,D=1/2´´,munt.superf.           

Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió mascle-femella de diàmetre 1/2´´, muntada
superficialment

1,00 29,94 29,94

13.01.02.13 u   Filtre magnètic ciclònic i defangador amb colador d'acer inoxida

Filtre magnètic ciclònic i defangador amb colador d'acer inoxidable, de diàmetre nominal 1´´, i malla
de 0.5mm, roscat, muntat superficialment. Disposarà de purga d'aire, decantació i neteja de de llots,
separació magnètica

1,00 188,96 188,96

13.01.02.14 u   Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´         

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

2,00 15,00 30,00

13.01.02.15 u   Dipòsit exp.35l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',r

dipòsit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió
de 3/4' de D, col·locat roscat

1,00 85,10 85,10

13.01.02.16 u   Racor dielèctric d'aïllament per a la connexió dels dipòsits de 

Racor dielèctric d'aïllament per a la connexió dels dipòsits de producció d'ACS. Pressió de treball
16bar, temperatura de treball -20 a 105ºC, col·locat roscat

1,00 15,11 15,11

13.01.02.17 u   Bomba circuladora per a sistema d'aerotermia per a 1800 l/h i 5m

Bomba circuladora per a sistema d'aerotermia per a 1800 l/h i 5mcda de perdua de carrega, motor
monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energèti-
ca IEE=<0.21 segons REGLAMENTO (CE) 641/2009, muntada brides

1,00 296,51 296,51

13.01.02.18 m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

7,00 14,79 103,53

13.01.02.19 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2.5mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), penta-
polar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en canal o safata

20,00 2,39 47,80

13.01.02.20 kg  Càrrega gas R-407c/R-410a                                       

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a. S'inclou treballs de neteja de
les canonades amb gas nitrògen. S'inclou la prova de pressió segons normativa vigent.

1,00 53,24 53,24

13.01.02.21 kg  Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R32, s'i

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R32, s'inclou neteja de les canonades amb gas
nitrògen i la prova de pressió segons normativa vigent.

3,00 61,48 184,44
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13.01.02.22 u   Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb

Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1 1/2´´,
pressió màxima 4 mcda, cabal màxim 1 m3/h, motor monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i
140 W de potència amb regulació de 3 velocitats, grau de protecció IP44, muntada entre tubs. Inclou
sistema de control de parada i posta en marxa per diferencial de temperatura de 3ºC instal.lat en el
punt mes llunyà de la instal.lació. Inclou sonda de temperatura d'inmersió i el seu cablejat i canalitza-
cions.

1,00 382,62 382,62

13.01.02.23 u   Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi invert

Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi inverter i Therma V de LG o equivalent
model PMNFP14A1, col.locada

1,00 122,94 122,94

TOTAL APARTAT 13.01.02 PRODUCCIÓ ACS MASIA.................... 10.706,85
APARTAT 13.01.03 PRODUCCIÓ ACS VESTUARIS                                         

13.01.03.01 u   Unitat d'aerotermia per ACS model BSLDDS500A. BAESOL B30 o equiv

Unitat d'aerotermia per ACS model BSLDDS500A. BAESOL B30 o equivalent. Aerotermia per la
producció de ACS de 500l. Cos d'acer inoxidable DUPLEX 2205 d'alta calitat. Presió máx. ser. 6
bar. Clasificació energètica LOT1 A.
Compresor Alternatiu. Temperatura de producció de ACS 60ºC. Conexions hidràuliques 1´´. Incor-
pora
Resistència elèctrica de 1,5 kW per tractament antilegionel.la. Dimen. Acumulador: Pes (kg):85
Ample(mm):785 Fons(mm): 702 Alt (mm): 2065 Dimen. Col.lector termodinàmic: Pes (kg): 8
Ample(mm):800 Fons(mm): 1700 Alt (mm): 80, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càr-
rega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col.locada. S'inclou connexions
hidràulics i elèctriques de les instal.lacions existents existents.

1,00 3.307,81 3.307,81

13.01.03.02 u   Dipòsit exp.35l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',r

dipòsit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió
de 3/4' de D, col·locat roscat

1,00 85,10 85,10

13.01.03.03 u   Racor dielèctric d'aïllament per a la connexió dels dipòsits de 

Racor dielèctric d'aïllament per a la connexió dels dipòsits de producció d'ACS. Pressió de treball
16bar, temperatura de treball -20 a 105ºC, col·locat roscat

2,00 15,11 30,22

13.01.03.04 u   Reductor de pressió per instal.lacions sanitàrias de 1´´ M-H, ca

Reductor de pressió per instal.lacions sanitàrias de 1´´ M-H, cabal 7m3/ht, col·locat

1,00 143,24 143,24

13.01.03.05 u   Posta en marxa de l'equip d'aerotermia per part del servei tècni

Posta en marxa de l'equip d'aerotermia per part del servei tècnic del fabricant.

1,00 150,00 150,00

13.01.03.06 u   Vàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 40 (tub 1 1/2´´),PN=10bar

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2
vies, DN 40 (per a tub de 1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts
roscat , tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per
maneta, muntada superficialment

3,00 24,87 74,61

13.01.03.07 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·lo-
cat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

12,00 6,64 79,68
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13.01.03.08 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1/2´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·lo-
cat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

12,00 8,37 100,44

13.01.03.09 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=13

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 18 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

24,00 4,42 106,08

13.01.03.10 m   Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x110mm,1 compart.,blanc

Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 110 mm, amb 1 compartiment, de color
blanc, muntada sobre paraments

12,00 13,81 165,72

TOTAL APARTAT 13.01.03 PRODUCCIÓ ACS VESTUARIS........... 4.242,90

TOTAL SUBCAPITOL 13.01 FONTANERIA...................................... 18.650,11
SUBCAPITOL 13.02 ELECTRCITAT                                                     
APARTAT 13.02.01 QUADRES                                                         

13.02.01.01 u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,6fileres,48passos de 9mm p

Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superfi-
cial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc
frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta trans-
parent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col·locat

1,00 565,54 565,54

13.02.01.02 u   Inter.càrreg.modular,100A,400V,(4P),sense indic.llum.fix.pres.  

Interruptor en càrrega modular de 100 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

1,00 94,45 94,45

13.02.01.03 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd.

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

12,00 96,27 1.155,24

13.02.01.04 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.3A,fix.inst.,4mòd.D

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

5,00 148,95 744,75

13.02.01.05 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

12,00 32,18 386,16

13.02.01.06 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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18,00 32,58 586,44

13.02.01.07 u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

2,00 33,26 66,52

13.02.01.08 u   Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

2,00 37,83 75,66

13.02.01.09 u   Contactor, 230V,20A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.         

Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

5,00 45,33 226,65

13.02.01.10 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaD,(4P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, 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

4,00 82,08 328,32

13.02.01.11 u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 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

1,00 78,41 78,41

13.02.01.12 u   Progr.electrònic astronòmic ,2x16A/230V,diar/setm.,1min         

Programador electrònic astronòmic, amb 2 línies de sortida amb poder de tall de 16A a 230 V, pro-
gramació diaria i setmanal, interval mínim de programació d'1 min, muntat superficialment o a carril
DIN i connectat

1,00 160,41 160,41

13.02.01.13 u   Mòdul fotocel.lula per a enllumenat exterior, instal.lat        

Mòdul fotocel.lula per a enllumenat exterior, instal.lat

1,00 31,60 31,60

TOTAL APARTAT 13.02.01 QUADRES.............................................. 4.500,15
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APARTAT 13.02.02 CANALITZACIONS I CONDUCTORS                                     
13.02.02.01 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1.5mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripo-
lar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

emergencies 60 1,000 1,000 1,000 60,000

60,00 1,43 85,80

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

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripo-
lar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

enll sala 40 1,000 1,000 1,000 40,000
enll reunions 30 1,000 1,000 1,000 30,000
enll sala 40 1,000 1,000 1,000 40,000
enll lavabos 40 1,000 1,000 1,000 40,000
enll cuina 25 1,000 1,000 1,000 25,000
enll sereno 40 1,000 1,000 1,000 40,000
enll barra 20 1,000 1,000 1,000 20,000
extractor lavabo 40 1,000 1,000 1,000 40,000
enll sala 40 1,000 1,000 1,000 40,000
enll cuina 20 1,000 1,000 1,000 20,000
exterminador 60 1,000 1,000 1,000 60,000
taula freda 20 1,000 1,000 1,000 20,000
nevera 20 1,000 1,000 1,000 20,000
nevera 20 1,000 1,000 1,000 20,000
clima 40 1,000 1,000 1,000 40,000
clima 40 1,000 1,000 1,000 40,000
endolls cuina 40 1,000 1,000 1,000 40,000
nevera bar 40 1,000 1,000 1,000 40,000
taula calenta bar 20 1,000 1,000 1,000 20,000
dispensador 20 1,000 1,000 1,000 20,000
endolls sala 60 1,000 1,000 1,000 60,000
endolls caixa 20 1,000 1,000 1,000 20,000
enll exterior 50 1,000 1,000 1,000 50,000
enll exterior 20 1,000 1,000 1,000 20,000
unitats interiors 40 1,000 1,000 1,000 40,000

845,00 1,75 1.478,75

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

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

eixugamans 70 1,000 1,000 1,000 70,000

70,00 2,24 156,80

13.02.02.04 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata              

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

forn 20 1,000 1,000 1,000 20,000

20,00 3,84 76,80

13.02.02.05 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2.5mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), penta-
polar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en canal o safata

RENTAVAIXELLES 20 1,000 1,000 1,000 20,000
taula calenta 20 1,000 1,000 1,000 20,000
cafetera 20 1,000 1,000 1,000 20,000
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60,00 2,39 143,40

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

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

fregidora 20 1,000 1,000 1,000 20,000

20,00 5,22 104,40

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

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

placa induccio 20 1,000 1,000 1,000 20,000

20,00 7,06 141,20

13.02.02.08 m   Cable H07Z-K (AS), 1x1.5mm2,col.tub                             

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipo-
lar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

emergencies 15 12,000 3,000 1,000 540,000
polsador 4 15,000 2,000 1,000 120,000

660,00 0,91 600,60

13.02.02.09 m   Cable H07Z-K (AS), 1x2.5mm2,col.tub                             

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipo-
lar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

punt de treball 5 10,000 3,000 2,000 300,000
projector 3 15,000 3,000 1,000 135,000
endolls 30 7,000 3,000 1,000 630,000
unitats clima 4 15,000 3,000 1,000 180,000
extractor 6 10,000 3,000 1,000 180,000
lluminaria i varis 75 7,000 3,000 1,000 1.575,000

3.000,00 1,04 3.120,00

13.02.02.10 m   Cable H07Z-K (AS), 1x4mm2,col.tub                               

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipo-
lar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

eixugamans 2 10,000 3,000 1,000 60,000

60,00 1,21 72,60

13.02.02.11 m   Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, munta

Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, muntada superficialment amb suports a
sostre o paret i amb separador inclòs. Inclou suport i la tapa en zones fora del cel ras.

46,00 40,09 1.844,14

13.02.02.12 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada su-
perficialment

60,00 12,68 760,80

13.02.02.13 u   Caixa deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-54,munt.superf.           

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

8,00 24,42 195,36

13.02.02.14 m   Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió end

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resis-
tència 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

1,00 2,86 2,86
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13.02.02.15 m   Tub rígid acer galv.,DN=20mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistèn-
cia a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

30,00 3,68 110,40

13.02.02.16 m   Tub rígid acer galv.,DN=25mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistèn-
cia a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

20,00 4,04 80,80

13.02.02.17 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

lloc de treballs 5 10,000 1,000 1,000 50,000
projector 1 15,000 1,000 1,000 15,000
eixugamans 3 10,000 1,000 1,000 30,000
endolls 10 15,000 1,000 1,000 150,000
polsador 4 15,000 1,000 1,000 60,000
emergencia 15 12,000 1,000 1,000 180,000
clima 4 15,000 1,000 1,000 60,000
lluminaries i varis 75 7,000 1,000 1,000 525,000
extractor 6 10,000 1,000 1,000 60,000

1.130,00 1,18 1.333,40

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

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

46,00 7,37 339,02

TOTAL APARTAT 13.02.02 CANALITZACIONS I CONDUCTORS.. 10.647,13
APARTAT 13.02.03 MECANISMES                                                      

13.02.03.01 u   Caixa mec.central.,plàstic,2 columnes,p/4mecanismes modulars,mun

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 co-
lumnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou placa endolls i ele-
ments informatics i marc de la caixa

1,00 19,31 19,31

13.02.03.02 u   Caixa mec.central.,plàstic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,mun

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 co-
lumnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou placa endolls i ele-
ments informatics i marc de la caixa

5,00 23,83 119,15

13.02.03.03 u   Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar a

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, color blanc, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor de punt de treball

11,00 9,63 105,93

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

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

10,00 9,63 96,30

13.02.03.05 u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu alt,en

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
i marc, preu alt, encastada

12,00 11,28 135,36
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13.02.03.06 u   Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu alt,encastat        

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat

4,00 10,51 42,04

13.02.03.07 u   Presa corrent(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,munt.superf.       

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada
superficialment

21,00 10,28 215,88

13.02.03.08 u   Mosquitera elèctrica professional de làmpara fluorescent , consu

Mosquitera elèctrica professional de làmpara fluorescent , consum reduit de 35w per cobrir area del
restaurant i el bar, muntat superficialment.

4,00 93,64 374,56

TOTAL APARTAT 13.02.03 MECANISMES....................................... 1.108,53
APARTAT 13.02.04 ENLLUMENAT                                                      

13.02.04.01 u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-1C-FT, de B.E.G. B

Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-1C-FT, de B.E.G.
Brück Electronic GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de
360º. Un canal amb sortida relé de 10A per a tot tipus de carregas incl. LED, Abast máx. transver-
sal 24 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1 min a 30 min. Ajust valor crepuscular 10-2000
Lux. Incorpora entrada per a pulsador i detector esclau. Versió fals sostre i superficie. Temperatura
de funcionamient -25ºC fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia
(opcional). Instal.lat i funcionant.

1,00 105,00 105,00

13.02.04.02 u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-2C-FT, de B.E.G. B

Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-2C-FT, de B.E.G.
Brück Electronic GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de
360º. Un canal amb sortida relé de 10A per a tot tipus de carregas incl. LED i  un canal amb sortida
relé de 3A lliure de potencial per a conectar equips HVAC Abast máx. transversal 24 m. IP20. Cla-
se II. Temporizació d´apagat 1 min a 30 min. Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada
per a pulsador i detector esclau. Versió fals sostre i superficie. Temperatura de funcionamient -25ºC
fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia (opcional). Instal.lat i fun-
cionant.

3,00 140,00 420,00

13.02.04.03 u   Detector esclau de sostre LUXOMAT PD4-S-FT, de B.E.G. Brück Elec

Suministre y col.locació de detector esclau de sostre LUXOMAT PD4-S-FT, de B.E.G. Brück Elec-
tronic GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de 360º. Abast
máx. transversal 24 m. IP20. Clase II Versió fals sostre i superficie. Temperatura de funcionamient
-25ºC fins a +50ºC.
Obligatori combinar amb un detector master. Instal.lat i funcionant.

2,00 165,00 330,00

13.02.04.04 u   Detector de moviment de sostre LUXOMAT PD3N-1C, de B.E.G.       

Suministre y col.locació de detector de moviment de sostre amb un canal LUXOMAT PD3N-1C, de
B.E.G. Brück Electronic GmbH o equivalent, amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sortida
relé de 10A per a tot tipus de carregas incl. LED Abast máx. transversal 10 m. IP20. Clase II. Tem-
porizació d´apagat 1 min a 30 min o impuls Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Versió fals sostre i
superficie. Temperatura de funcionamient -25ºC fins a +50ºC.
Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia (opcional). Instal.lat i funcionant

11,00 62,00 682,00

13.02.04.05 u   Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,240-270lúmens,auton< 

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'auto-
nomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

15,00 104,46 1.566,90
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13.02.04.06 u   Llumenera tipus downligth led amb optica 42º , color blanc, 7w, 

Llumenera tipus downligth led amb optica 42º , color blanc, 7w, amb temperatura de color de 3000,
940 lm i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rodona i muntada encastada al sostre. Mo-
del ARKOS SWAP M Ref. A2122211W o equivalent.

2,00 29,82 59,64

13.02.04.07 u   Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperat

Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperatura de color de 4000, 2.400 lm i un
grau de rendiment de color Ra=85, UGR<22 de forma rodona i muntada encastada al sostre. Model
NORMALIT HAT Ref. EH24B o equivalent.

10,00 38,95 389,50

13.02.04.08 u   Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperat

Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperatura de color 4000K, protecció
IP44, no regulable, Model AVANT LED LEDPROOF ECCO Ref. LPE120038W 4000 o equivalent
muntada superficialment.

9,00 37,95 341,55

13.02.04.09 u   Projector 70499                                                 

Projector banyador blanc, led de 10w i 930 lumens, color 3000K blanc càlid, regulable per control de
fase i on-board dim, lent spherolit oval flood model ERCO 70499 o equivalent, amb font d'alimenta-
ció, muntat a carril

26,00 390,41 10.150,66

13.02.04.10 u   Projector banyador per exteriors 34836                          

Llumenera projector banyador per exteriors decorativa, de 6 W de potència de la llumenera, 630 lm
de flux lluminós, color 3000K blanc càlid, commutable, lent spherolit wide flood, model ERCO Kona
XS banyador graphit m 34836 o equivalent, instal.lada superficialment.

7,00 429,39 3.005,73

13.02.04.11 u   Projector banyador de paret 70729                               

Projector banyador blanc (RAL 9002), led de 10w i 930 lumens, color 3000K blanc càlid, regulable
per control de fase i on-board dim, lent spherolit wallwash model ERCO 70729 o equivalent, amb
font d'alimentació, muntat a carril

10,00 395,07 3.950,70

13.02.04.12 m   Tapa final per rail electrificat model ERCO 79302 o equivalent  

Tapa final per rail electrificat model ERCO 79302 o equivalent

tapa final segons estudi luminic 3 1,000 1,000 1,000 3,000
separar enceses segons diferencial
diferencial

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

6,00 4,50 27,00

13.02.04.13 m   Alimentació trifàsica per carril electrificat trifàsic , model E

Alimentació trifàsica per carril electrificat trifàsic , model ERCO 79300 o equivalent

alimentador segons estudi luminic 3 1,000 1,000 1,000 3,000
separació enceses diferencial 3 1,000 1,000 1,000 3,000

6,00 27,80 166,80

13.02.04.14 m   Carril enllum.3 circ.78342                                      

Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit blanc
RAL9002, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, 2mts de longitud,  per a muntar superficialment,
model ERCO 78342 o equivalent, col·locat. Inclou acoplaments Ref.79315

8,00 76,99 615,92

13.02.04.15 m   Carril enllum.3 circ.78343                                      

Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit blanc
RAL9002, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, 3mts de longitud,  per a muntar superficialment,
model ERCO 78343 o equivalent, col·locat. Inclou acoplaments Ref.79315

16,00 106,70 1.707,20
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13.02.04.16 m   Connexió angular trifàsica 79307                                

Connexió angular trifàsica per rail model ERCO 79307 o equivalent, col·locat

8,00 32,80 262,40

13.02.04.17 m   Projector banyador 70463                                        

Projector banyador blanc, led de 10w i 930 lumens, color 3000K blanc càlid,  lent extra wide flood
model ERCO 70463 o equivalent, amb font d'alimentació, muntat a carril

8,00 391,12 3.128,96

TOTAL APARTAT 13.02.04 ENLLUMENAT....................................... 26.909,96

TOTAL SUBCAPITOL 13.02 ELECTRCITAT .................................... 43.165,77
SUBCAPITOL 13.03 CLIMATITZACIÓ                                                   
APARTAT 13.03.01 UNITATS EXTERIORS                                               

13.03.01.01 u   Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi invert

Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi inverter i Therma V de LG o equivalent
model PMNFP14A1, col.locada

1,00 122,94 122,94

13.03.01.02 u   Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal var

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament
elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor, possi-
bilitat de funcionament amb calefacció contínua, potència frigorífica de 50,4 kW i potència calorífica de
56.7, model LG ARUM180LTE5 o equivalent, elevada eficiència estacional determinada segons la
norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400 V, motors DC Inverter, col.locada. In-
clou posta en marxa del servei tècnic del fabricant. Inclou la part proporcional de neteja dels circuits
amb nitrogen i la prova de pressió dels circuits frigorífics segons normativa vigent.

1,00 9.773,48 9.773,48

13.03.01.03 kg  Càrrega gas R-407c/R-410a                                       

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a. S'inclou treballs de neteja de
les canonades amb gas nitrògen. S'inclou la prova de pressió segons normativa vigent.

10,00 53,24 532,40

TOTAL APARTAT 13.03.01 UNITATS EXTERIORS.......................... 10.428,82
APARTAT 13.03.02 UNITATS INTERIORS                                               

13.03.02.01 u   Unitat interior de sostre de tipus cassette ARNU09GTRD4         

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 3.2 kW de potència tèrmica i 2.8kw de potència frigorífica,
model LG ARNU09GTRD4 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions
amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60 a vies PT-UQC o equivalent. Total-
ment instal.lat i connectat a sistema de canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb bom-
ba de condensats inclosa.

1,00 858,21 858,21

13.03.02.02 u   Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centr

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 6.8kW de potència tèrmica i 6kw de potència frigorífica,
model LG ARNU21GTQD4 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions
amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 60x60 a vies PT-UQC o equivalent. Total-
ment instal.lat i connectat a sistema de canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb bom-
ba de condensats inclosa.

2,00 985,21 1.970,42
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13.03.02.03 u   Unitat interior de sostre de tipus cassette ARNU24GTPC4         

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 8kW de potència tèrmica i 7.1kw de potència frigorífica,
model LG ARNU24GTPC4 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions
amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 90x90 a vies ENCXLEU o equivalent.
Totalment instal.lat i connectat a sistema de canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb
bomba de condensats inclosa.

2,00 1.076,14 2.152,28

13.03.02.04 u   Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centr

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de
refrigerant, amb 4 vies de sortida d'aire, de 9.2kW de potència tèrmica i 8.2kw de potència frigorífica,
model LG ARNU28GTPC4 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions
amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Inclou panell frontal 90x90 a vies ENCXLEU o equivalent.
Totalment instal.lat i connectat a sistema de canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb
bomba de condensats inclosa.

1,00 1.159,14 1.159,14

13.03.02.05 u   Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a sistema Mult

Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a sistema Multi V bomba de calor, col·locat.

3,00 75,46 226,38

13.03.02.06 u   Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recupera

Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal va-
riable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador indivi-
dal, amb 4 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.005 kW com a
màxim, model LG PRH043 o equivalent, col·locat

1,00 1.749,74 1.749,74

13.03.02.07 u   Unitat control remot per cable programable (termòstat) model LG 

Unitat control remot per cable programable (termòstat) model LG PREMTB001 o equivalent, color
blanc, per unitats interiors i recuperadors, col.locada, connectada i programada.

6,00 83,46 500,76

TOTAL APARTAT 13.03.02 UNITATS INTERIORS........................... 8.616,93
APARTAT 13.03.03 CANONADES FRIGORÍFIQUES                                         

13.03.03.01 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

8,00 6,79 54,32

13.03.03.02 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

95,00 8,23 781,85

13.03.03.03 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

30,00 8,88 266,40

13.03.03.04 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·lo-
cat superficialment

77,00 9,34 719,18
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13.03.03.05 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/4´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·lo-
cat superficialment

18,00 19,36 348,48

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

Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·lo-
cat superficialment

22,00 22,11 486,42

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

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

22,00 28,04 616,88

13.03.03.08 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=13

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

133,00 5,92 787,36

13.03.03.09 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=19

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

94,00 9,04 849,76

13.03.03.10 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=32

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

45,00 10,91 490,95

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

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripo-
lar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

350,00 1,75 612,50

13.03.03.12 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

350,00 1,18 413,00

13.03.03.13 m   Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, ap

Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de
secció per fil. Totalment muntat, connexionat i provat.

350,00 1,95 682,50

TOTAL APARTAT 13.03.03 CANONADES FRIGORÍFIQUES.......... 7.109,60
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APARTAT 13.03.04 SANEJAMENT                                                      
13.03.04.01 m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

5,00 14,79 73,95

13.03.04.02 m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=32

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Inclou part proporcional de si-
fons de connexió a unitat interior

51,00 14,48 738,48

TOTAL APARTAT 13.03.04 SANEJAMENT ....................................... 812,43
APARTAT 13.03.05 PANELL INDICADOR DE TEMPERATURA                                 

13.03.05.01 u   Panell indicador de temperatura i humitat  de l'aire de dimensio

Panell indicador de temperatura i humitat  de l'aire de dimensions 297x420mm i una exactitud de
+-0.5ºC, segons I.T 3.8.3 del RITE, instal.lat. Inclou linia d'alimentació elèctrica.

restaurant 1 1,000 1,000 1,000 1,000
edifici planta baixa acollida 1 1,000 1,000 1,000 1,000

2,00 296,48 592,96

TOTAL APARTAT 13.03.05 PANELL INDICADOR DE
TEMPERATURA .................................................................................

592,96

TOTAL SUBCAPITOL 13.03 CLIMATITZACIÓ................................. 27.560,74
SUBCAPITOL 13.04 VENTILACIÓ                                                      
APARTAT 13.04.01 UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE                                    

13.04.01.01 u   Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o equivale

Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o equivalent, per a UTAs de mitja ta-
many  fins 28kw connectades amb unitats VRV exteriors, col.locat i connectat

1,00 206,94 206,94

13.04.01.02 u   Recuperador de calor amb un cabal de 1.800 m3/h a una pressió es

Recuperador de calor amb un cabal de 1.800 m3/h a una pressió estàtica de 150 Pa (dades sense
bateria frigorifica), de posició vertical amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x400 W de potència
elèctrica total absorbida, Inclou bateria frigorífica de 13,8kw model LG E-AVDU-REVAC-2300 o
equivalent, col.locat i connectat a instal.lació elèctrica, de control, i de sanejament, inclou connexió
amb tolva flexible als quatre conductes d'aire. Inclou peus de muntatge vertical i amortidors. Muntat-
ge exterior edifici per tant s'ha d'incloure un sostre anti pluja. Inclou filtre F8 i prefiltre F6.

1,00 7.537,48 7.537,48

13.04.01.03 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treba-
llar fins a velocitat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda (lliure d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
classificació CPR, col·locat sota tub o canal

100,00 1,55 155,00

13.04.01.04 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

100,00 1,18 118,00

13.04.01.05 u   Kit de control d'aire per retorn per a recuperador model LG ENCX

Kit de control d'aire per retorn per a recuperador model LG ENCXLE3 o equivalent, col·locat

1,00 438,94 438,94

TOTAL APARTAT 13.04.01 UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE.... 8.456,36

17 de marzo de 2020  Pàgina 54



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

APARTAT 13.04.02 CONTROL                                                         
13.04.02.01 u   Pantalla tàctil pGDx de 4,3�� en color amb connexió sèrie per po

Pantalla tàctil pGDx de 4,3’’ en color amb connexió sèrie per port RS485 per la fàcil interacció amb
l’usuari. Inclou alimentació PGTA00TRX0. Programada i configurada per habilitar el funcionament
dels recuperadors i canviar les consignes de CO2 de forma centralitzada. LCD retroiluminada, teclat
de cursor i d'accés a programes i cable de connexió al controlador, instal·lat i connectat. L'activació i
parada dels recuperadors es realitzarà per la senyal dels detectors de moviment de cada sala. Pa-
ral.lelament la velocitat del recuperador es variarà amb la senyal de la sonda de CO del conducte
d'extracció d'aire de les sales. Model MONTROL o equivalent. Inclou programació i posta en mar-
xa.

1,00 632,02 632,02

13.04.02.02 u   Quadre elèctric de control per la gestió dels 3 recuperadors de 

Quadre elèctric de control per la gestió dels 3 recuperadors de carrer. Inclou un controlador cpco mini
de Carel per la lectura de la sonda de CO2, el control proporcional del ventilador EC, la maniobra
del recuperador i l’activació del control LG. Inclou també transformador i relés per la maniobra. Pro-
gramat i configurat.L'activació i parada dels recuperadors es realitzarà per la senyal dels detectors de
moviment de cada sala. Paral.lelament la velocitat del recuperador es variarà amb la senyal de la
sonda de CO del conducte d'extracció d'aire de les sales. Model MONTROL o equivalent. Inclou
programació i posta en marxa. Armari metàl.lic 400x300mm. Inclou capacitat per comunicar via
modbus RTU o TCP amb el sistema de telegestió.

1,00 1.055,29 1.055,29

13.04.02.03 u   Quadre elèctric de control per la gestió dels 2 recuperadors de 

Quadre elèctric de control per la gestió dels 2 recuperadors de sota coberta. Inclou un modul d'am-
pliació cpco-e de Carel per la lectura de la sonda de CO2, el control proporcional del ventilador EC,
la maniobra del recuperador i l’activació del control LG. Inclou també transformador i relés per la ma-
niobra. Programat i configurat.L'activació i parada dels recuperadors es realitzarà per la senyal dels
detectors de moviment de cada sala. Paral.lelament la velocitat del recuperador es variarà amb la
senyal de la sonda de CO del conducte d'extracció d'aire de les sales. Model MONTROL o equiva-
lent. Inclou programació i posta en marxa. Armari metàl.lic 400x300mm

1,00 896,29 896,29

13.04.02.04 u   Quadre elèctric de control per la gestió del recuperador de cobe

Quadre elèctric de control per la gestió del recuperador de coberta. Inclou un modul d'ampliació cp-
co-e de Carel per la lectura de la sonda de CO2, el control proporcional del ventilador EC, la manio-
bra del recuperador i l’activació del control LG. Inclou també transformador i relés per la maniobra.
Programat i configurat.L'activació i parada dels recuperadors es realitzarà per la senyal dels detectors
de moviment de cada sala. Paral.lelament la velocitat del recuperador es variarà amb la senyal de la
sonda de CO del conducte d'extracció d'aire de les sales. Model MONTROL o equivalent. Inclou
programació i posta en marxa. Armari metàl.lic 400x300mm

1,00 801,25 801,25

13.04.02.05 u   Sonda de mesura CO2 d'aire en conducte, amb accessoris de muntat

Sonda de mesura CO2 d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, de rang 0-2000 ppm, amb
sortida de relé (5A) o senyal analògica 0-10V i comunicació Modbus per RS485. Alimentació 24V.
muntada i connectada

6,00 325,90 1.955,40

13.04.02.06 u   Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb condu

Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb conductors de coure, per a telegestió,
col·locat

el cable entre detector i control està en
altres partides

150 1,000 1,000 1,000 150,000

150,00 1,61 241,50

13.04.02.07 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

100,00 1,18 118,00
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13.04.02.08 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada su-
perficialment

3,00 12,68 38,04

TOTAL APARTAT 13.04.02 CONTROL.............................................. 5.737,79
APARTAT 13.04.03 CONDUCTES I REIXES                                              

13.04.03.01 m2  Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix
25 mm, conductivitat tèrmica = 0,032 W/(mK) a 10º C, amb recobriment exterior de alumini, paper
kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie
Conductes Climaver d'ISOVER NETO o equivalent, muntat encastat en el cel ras. Reacció al foc
B-s1, d

15X15 1 10,000 0,600 1,000 6,000
20X20 1 10,000 0,800 1,000 8,000
30X20 1 30,000 1,000 1,000 30,000
35x20 1 15,000 1,100 1,000 16,500
55X20 1 10,000 1,500 1,000 15,000

75,50 37,35 2.819,93

13.04.03.02 m2  Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació d'embocadura de reixa o recuperador de conducte rectangular de llana mineral de vidre
(MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, conductivitat tèrmica = 0,032 W/(mK) a 10º C,
amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior
de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER NETO o equivalent,
muntat encastat en el cel ras. Reacció al foc B-s1, d

16,00 37,35 597,60

13.04.03.03 u   Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes corbades o

Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes corbades orientables individualment i paral.leles a
la cota major per instal.lar a partir de 2.6mts d'alçada, d'alumini anoditzat platejat, de 562x100 mm,
model MADEL AMT-AC+SP o equivalent, amb comporta de regulació de cabal tipus corredissa,
amb plènum de connexió i fixada al bastiment del sostre de plaques de 60x60 de perfileria vista.

14,00 45,59 638,26

13.04.03.04 m   Transició de tub rectangular a tub rodò de diferents diàmetres p

Transició de tub rectangular a tub rodò de diferents diàmetres per a connectar a recuperador

4,00 125,27 501,08

13.04.03.05 m   Xemeneia circ.helic. ac.galv+fibra+ac.galv.,d=400mm,munt.superf.

Conducte circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre, per
tram exterior del conducte de ventilació muntada superficialment. S'inclou colzes i suports.

6,00 118,51 711,06

TOTAL APARTAT 13.04.03 CONDUCTES I REIXES........................ 5.267,93
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APARTAT 13.04.04 VENTILACIÓ LAVABOS                                              
13.04.04.01 u   Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta 

Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta les seves prestacions a les condicions
ambientals a través de dos sensors, un detector de presència i a un sensor d'humitat  , monofàsic
per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal a 32Pa, de pressió mitjana i fixat al conducte de distri-
bució. Model Soler i Palau SILENT DUAL 200 o equivalent.

6,00 156,40 938,40

13.04.04.02 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0.6mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment. S'inclouen accessoris i suports.

30,00 18,06 541,80

TOTAL APARTAT 13.04.04 VENTILACIÓ LAVABOS ....................... 1.480,20

TOTAL SUBCAPITOL 13.04 VENTILACIÓ....................................... 20.942,28
SUBCAPITOL 13.05 COMUNICACIÓ                                                     
APARTAT 13.05.01 SISTEMA ALARMA MINUVÀLIDS                                       

13.05.01.01 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 6x1.5mm2,col.superf.                 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multi-
polar, de secció 6 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat superficialment

1,00 3,63 3,63

13.05.01.02 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

75,00 1,18 88,50

13.05.01.03 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada su-
perficialment

3,00 12,68 38,04

13.05.01.04 u   SISTEMA D'ALARMA 2 LAVABOS                                      

Sistema de selalització d'alarma de lavabos de persones discapacitades en zones d'ús públic model
Sonotrack sistema advantcall o equivalent, amb font d'alimentació per un màxim de 8 banys format
per:

* Font d'alimentació 24Vdc-1A
* Unitat display
* 2 Ud polsador SOS amb tirador. Esclau
* 2 Ud Polsador Presència. Master
* 2 Ud Indicador lluminòs de passadís. 4 Camps

S'inclouen caixes d'encastar i posta en marxa.

1,00 758,02 758,02

13.05.01.05 m   Cable p/sonoritzacions,8x0,25mm2,LSZH,col·locat en tub          

Cable per a sonoritzacions de 8x0,22 mm2, aïllament i coberta plàstica lliure d'halògens, col·locat en
tub

75,00 1,71 128,25

TOTAL APARTAT 13.05.01 SISTEMA ALARMA MINUVÀLIDS....... 1.016,44
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APARTAT 13.05.02 VEU I DADES                                                     
13.05.02.01 u   Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d�

Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d’antena externa. Model Extreme net-
works AP305C/CX o equivalent. Punt d'accés basat en un nou sistema-ona-xip (SoC) amb dues
ràdios integrats de doble banda que proporciona el millor valor amb Wi-Fi 6 d’alta eficiència.Tecnolo-
gia avançada de ràdio 802.11ax 2x2: 2 taxes de dades de fins a 2,4 Gbps simultàniament tant en el
2.4 Ràdio GHz i 5 GHz. Connectivitat dual de 5 GHz
S’inclou un sensor de llum integrat i mesurador d’energia integrat per ajudar a conservar el consum
d’energia.
Amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i con-
nectat

1,00 331,03 331,03

13.05.02.02 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treba-
llar fins a velocitat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda (lliure d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
classificació CPR, col·locat sota tub o canal

560,00 1,55 868,00

13.05.02.03 u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,des

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6A UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

8,00 16,04 128,32

13.05.02.04 u   Presa multimèdia,tipus univ.,+connector HDMI,a/tapa,encastada   

Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI femella 2.0 4K 100Mbps, amb tapa, ins-
tal.lada en bastidor de caixa de punt de treball. Inclou soldadura al cable HDMI o el seu grimpat.

2,00 25,12 50,24

13.05.02.05 m   Cable per a transmissió de dades HDMI per a punt de projector, a

Cable per a transmissió de dades HDMI per a punt de projector, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

15,00 2,70 40,50

13.05.02.06 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=25mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

80,00 1,29 103,20

13.05.02.07 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=32mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

15,00 1,52 22,80

TOTAL APARTAT 13.05.02 VEU I DADES ........................................ 1.544,09
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APARTAT 13.05.03 ANTENA TV                                                       
13.05.03.01 u   Presa senyal TV-FM,deriv.única,tipus mod.2mòd.estrets,a/tapa,pre

Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de
preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

3,00 15,74 47,22

13.05.03.02 u   Sistema d'antena receptora de ràdio digital i TV digital terrest

Sistema d'antena receptora de ràdio digital i TV digital terrestre. S'iclou màstil, amplificador per tres
preses, derivadors, resistència final, fixada mecànicament a teulada Masia.

1,00 296,48 296,48

13.05.03.03 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=25mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

60,00 1,29 77,40

13.05.03.04 m   Cable coaxial per a TV amb conductor de coure flexible, aïllamen

Cable coaxial per a TV amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de
coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, i lliure d'halògens i complint la normativa CPR amb una impedància de 75
Ohm, col·locat en tub

80,00 1,98 158,40

TOTAL APARTAT 13.05.03 ANTENA TV............................................ 579,50

TOTAL SUBCAPITOL 13.05 COMUNICACIÓ .................................. 3.140,03
SUBCAPITOL 13.06 SEGURETAT                                                       
APARTAT 13.06.01 PARALLAMPS                                                      

13.06.01.01 u   Parallamps PDC no electr.,temps enceb.60µs,niv.protec.I-r80,II-r

Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç del
temps d'encebament de 60 µs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m
d'acord amb assaig , amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i
elements de fixació per a suport amb placa mural muntat superficialment a la paret. mODEL 6.3 de
Ingesco o equivalent.
S'inclou:
* 1Ud Peça adaptació 1´´1/2 diàmetre 20mm conductor circular
* 1 Ud Placa d'anclatge 15cm diàmetre 1´´1/2
* 45mts de conductor trenal de coure de 50mm2
* 30 Ud Brida  M-8 per cable de 50mm2
* 1 Ud Tub protecció interior inclòs les seves fixacions
* 1 Ud sistema de posta a terra tipus Ingesco o equivalent format per: 9 electrodes, arqueta de regis-
tre amb pont de comprovació i fixacions per a connexió amb electrodes.

1,00 3.463,42 3.463,42

13.06.01.02 u   Comptador llamps a/dispositiu mesu.intensitat corrent           

Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la
intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps. Model CDR-11 In-
gesco o equivalent.

1,00 321,53 321,53

13.06.01.03 u   Via espurnes separació,2puntes,D=10mm,2,5kV/50Hz,(10/350) 50kA,c

Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb coberta de plàs-
tic, amb 2 puntes de diàmetre 10 mm, tensió alterna de resposta de 2,5 kV/50 Hz i corrent de prova
de llamp (10/350) 50 kA, col·locada soldada o amb borns de connexió

1,00 104,27 104,27

13.06.01.04 u   Certificació i Inspecció d'una entitat acreditada per ENAC del s

Certificació i Inspecció d'una entitat acreditada per ENAC del sistema de parallamps.

1,00 313,00 313,00
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TOTAL APARTAT 13.06.01 PARALLAMPS....................................... 4.202,22
APARTAT 13.06.02 ANTI INTRUSIÓ                                                   

13.06.02.01 m   Conductor blindat,apantallat,4x1mm2,col·locat en tub            

Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub

teclat 1 40,000 1,000 1,000 40,000
detector 3 40,000 1,000 1,000 120,000
contacte 2 40,000 1,000 1,000 80,000
sirena

240,00 1,42 340,80

13.06.02.02 u   Detector dual (IR+MW), abast 16m, 9cortines, angle 78°, antiemma

Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 16 m,
amb 9 cortines, camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sis-
tema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4,
col·locat superficialment

3,00 112,83 338,49

13.06.02.03 u   Detector dual (IR+MW) sostre, radi 10m, 18cortines, angle 360°, 

Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW) de sostre, radi de cobertura
de 10 m, amb 18 cortines, camp de visió de 360°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper
(NC), amb sistema antiemmascarament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons
UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment

1,00 179,17 179,17

13.06.02.04 u   Contacte magnètic cablej., plàstic ABS, p/munt.superf., 17mm, IP

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment
encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 17 mm (12 mm per a portes de ferro),
amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP
67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

2,00 45,02 90,04

13.06.02.05 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

360,00 1,18 424,80

13.06.02.06 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada su-
perficialment

5,00 12,68 63,40

13.06.02.07 u   Caixa teclat digital,munt.superf.                               

Caixa per a teclat digital, muntada superficialment

1,00 48,41 48,41

13.06.02.08 u   Teclat digital per alarma intrusió, per a muntar superficialment

Teclat digital per alarma intrusió, per a muntar superficialment,per enclavament i desenclavament de
l'alarma, col·locat

1,00 156,51 156,51

TOTAL APARTAT 13.06.02 ANTI INTRUSIÓ .................................... 1.641,62

TOTAL SUBCAPITOL 13.06 SEGURETAT ....................................... 5.843,84
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SUBCAPITOL 13.07 INCENDIS                                                        
13.07.01 u   Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal llum

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del
llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, col·locada a l'interior

2,00 66,55 133,10

13.07.02 u   Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+rearmable,direccio

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

2,00 252,16 504,32

13.07.03 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada su-
perficialment

2,00 12,68 25,36

13.07.04 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

160,00 1,18 188,80

13.07.05 m   Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació

Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació (AS+) resistent al foc 3 hores, bi-
polar, de secció 2 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub. Model CAB017100 Plana Fabrega o equivalent.

160,00 1,72 275,20

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

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

4,00 48,63 194,52

13.07.07 u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret       

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

1,00 82,43 82,43

13.07.08 u   Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhes

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de
vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre para-
ment vertical

7,00 13,10 91,70

13.07.09 u   Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,làm.vinil/

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de là-
mina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit so-
bre parament vertical

10,00 17,17 171,70

13.07.10 u   Segellat de pas de safata de 300x60mm amb varis sacs intumescent

Segellat de pas de safata de 300x60mm amb varis sacs intumescents EI90, instal·lat

2,00 118,61 237,22

TOTAL SUBCAPITOL 13.07 INCENDIS........................................... 1.904,35
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SUBCAPITOL 13.08 TELEGESTIÓ                                                      
13.08.01 u   Quadre elèctric de control de 800 x 600 x 300 on s�inclouen tots

Quadre elèctric de control de 800 x 600 x 300 on s’inclouen tots els elements necessaris
per el control i la connexió dels elements de camp. El quadre de control inclou: accessoris per fixa-
ció
mural, carril DIN i safata passa cables ubicats segons projecte executiu, esquemes elèctrics, protec-
cions
elèctriques necessàries, protecció diferencial general, presa de corrent universal, font d’alimentació
de 24V DC, PLC de control, capçalera d’entrades i sortides descentralitzades, bornes per la
connexió dels elements, premsaestopes. (Numeració no exhaustiva dels elements dels quadres de
control). S’inclouen també, les hores de muntatge del quadre de control i de la caixa de connexions.

1,00 3.593,02 3.593,02

13.08.02 u   INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA                                          

S’inclou la instal·lació:
1) Tots els metres de cable necessaris detallats als esquemes elèctrics complint amb les especifica-
cions de mangueres multifilars i cablejats lliure d’al·lògens. S'inclou el cable de comunicació de xar-
xa UTP CAT6A.
2) Canalitzacions de cablejat necessàries fins als nous quadres de control i caixes de connexions.
3) Mà d’obra per realitzar la instal·lació i connexió del cablejat dels elements de camp
(Numeració no exhaustiva)

1,00 686,03 686,03

13.08.03 u   SAI AMB AMPLIACIÓ DE BATERIES                                   

Subministrament SAI per alimentació de node IOT i quadre de control amb autonomia de 10 minuts
amb mòdul d’ampliació de bateries de 20 minuts i targeta de comunicació amb protocol SNMP per
monitoritzar els estats de l’equip. SAI ZENITH RACK 2000 / 2000VA - AP160N-2K. ARMARI DE
BATERÍES PER AP160N-2K SNMP PER MUST, ZP, AP o equivalent.

1,00 1.393,02 1.393,02

13.08.04 u   INGENIERIA SW & HW                                              

Treballs d’enginyeria de desenvolupament de software de PLC i SCADA per a plataforma Nearby
Sensor. S'inclou curs de formació del funcionament de la plataforma.

1,00 2.500,00 2.500,00

13.08.05 u   POSTA EN MARXA                                                  

Posta en marxa i en servei de la instal.lació de Telegestió.

1,00 1.000,00 1.000,00

13.08.06 u   NODE IOT                                                        

Subministrament d’un PC industrial amb característiques:
Dispositiu de tipus industrial. Emmagatzematge : Mínim 30GB SSD. Processador: Mínim processa-
dor doble nucli. Tipus Celeron N3350 Dualcore 1,1 GHz. Memòria: 4GB . Muntatge: Ha de ser en-
rackable i no ocupar més de 4U. Possibilitat de muntar en carril DIN. Font d´alimentació externa 230
V. AC/24 V. DC, 60W. Protecció contra sobretensions nivell 3. Garantia de 5 anys pel dispositiu
PC al instal·lar els dos components anteriors (font d´alimentació i protecció). Xarxa: 2x Ethernet
(10/100/1000 Mbit/s), RJ45. 1 x COM RS-232/422/485. 2 x COM RS-232. 2x USB 2.0. 2xUSB
3.0. Sortida de monitor 2 x DisplayPort. Temperatura ambient (servei) 0 °C ... 50 °C.Temperatura
ambient (emmagatzematge / transport) -40 °C ... 70 °C.Connector d´alimentació endollable
amb bornes de cargol.Homologació CE y UL.Sistema Operatiu: El sistema emprat pel node IoT ha
de ser OpenSource, en concret ha de suportar distribucions CentOS o Debian.El Sistema Operatiu
ha de ser compatible amb el sistema de monitorització corporatiu ( Zabbix ). El Node IoT ha d’ins-
tal·lar l’Agent Zabbix.El Sistema Operatiu ha de ser compatible amb el sistema d’automatització cor-
poratiu (Automic-UC4 ). Compatible amb un sistema de distribució d’imatges amb control de ver-
sions

1,00 1.504,99 1.504,99

13.08.07 u   Llicencia Node IOT de NEARBYSENSOR AGENT EDGE                   

Llicencia Node IOT de NEARBYSENSOR AGENT EDGE

1,00 455,00 455,00

TOTAL SUBCAPITOL 13.08 TELEGESTIÓ ...................................... 11.132,06
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SUBCAPITOL 13.09 MEGAFONIA                                                       
13.09.01 u   Amplificador mesclador 120 W RMS, 100 V, 2/AUX, 1/alarma, 5/MIC 

Amplificador mesclador de 120 W de potència RMS, amb quatre entrades de micròfon y dos d'auxi-
liar, entrada de emergència 0 dB prioritaria, amb relé de seguretat d'avisos per a línies d'altaveus
amb atenuadors, sortida per a altaveus de 100 V, sortida de línia per a enllaçar altres etapes de po-
tència, control de volumen individual para cada entrada, mode mesclador de micròfons amb prioritat
de MIC 1 sobre MIC 2, i ambdòs sobre entradas auxiliares (configurable), gong i alimentació phan-
tom seleccionable per a entrada MIC, control de greus, aguts i de volum general, preparat per a allot-
jar mòdul dinterfície telefònica i mòdul reproductor MP3, col·locat. Model Bosch Plena PLE-1ME120
o equivalent.

1,00 550,78 550,78

13.09.02 u   Altaveu sostre p/encastar 1 via,circ.,D=6´´,6W,100V,100dBencasta

Altaveu de sostre per a encastar, d'una via, de forma circular, de 6´´ de diàmetre interior, de 6 W
RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 100 dB, encastat. Model Bosch
LHM 0606/xx

6,00 45,01 270,06

13.09.03 m   Cable p/sonoritzacions, paral·lel bicolor 2x1,5mm2,LSZH,col·loca

Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat
en tub

150,00 0,97 145,50

13.09.04 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

150,00 1,18 177,00

13.09.05 u   Font musical p/megafonia,reproducció CDA/MP3,USB/SD,230V,rack 19

Font musical per a instal·lació de megafonia, possibilitat de reproducció de formats d'audio CDA i
MP3, amb connector USB i lector de targetes SD, tensió d'alimentació 230 V, format rack 19´´,
col·locada

1,00 298,55 298,55

TOTAL SUBCAPITOL 13.09 MEGAFONIA ....................................... 1.441,89

TOTAL CAPITOL 13 INSTAL·LACIONS BAR RESTAURANT.............................................................................. 133.781,07
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CAPITOL 14 INSTAL·LACIONS PLANTA SEGONA                                    
SUBCAPITOL 14.01 FONTANERIA                                                      

14.01.01 m   Tub poliet.retic.D=16mm,g=2mm,barrera antioxig.,connect.pressió,

Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxi-
gen , connectat a pressió i col·locat superficialment

lavabo ACS 8 1,000 1,000 1,000 8,000
lavabo AF 8 1,000 1,000 1,000 8,000

16,00 4,09 65,44

14.01.02 m   Tub poliet.retic.D=20mm,g=1.9mm,barrera antioxig.,connect.pressi

Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, amb barrera antio-
xigen , connectat a pressió i col·locat superficialment

recirculació 7 1,000 1,000 1,000 7,000
Lavabo aigua freda 3 1,000 1,000 1,000 3,000
tram ACS 8 1,000 1,000 1,000 8,000

18,00 5,03 90,54

14.01.03 m   Tub poliet.retic.D=25mm,g=2.3mm,barrera antioxig.,connect.pressi

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, amb barrera antio-
xigen , connectat a pressió i col·locat superficialment

tram aigua freda 14 1,000 1,000 1,000 14,000

14,00 6,20 86,80

14.01.04 u   Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, 

Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, d'acer inoxidable, per a tub de 16 - 25
mm de diàmetre nominal del tub, col·locada encastada amb maneta de pom col.locat superficialment

3,00 18,25 54,75

14.01.05 u   Valv.equilib.rosca.d20mm,Kvs=5,7,ametall,preajust cabal,preses p

Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada

Equilibrat retorn 1 1,000 1,000 1,000 1,000

1,00 59,61 59,61

14.01.06 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=32

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 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

8,00 7,12 56,96

14.01.07 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32

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 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

15,00 7,16 107,40

14.01.08 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=13

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 18 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

8,00 4,42 35,36

14.01.09 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=13

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 22 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

3,00 4,51 13,53
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14.01.10 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=13

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 28 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

14,00 5,01 70,14

TOTAL SUBCAPITOL 14.01 FONTANERIA...................................... 640,53
SUBCAPITOL 14.02 ELECTRICITAT                                                    
APARTAT 14.02.01 QUADRES                                                         

14.02.01.01 u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,2fileres,49passos de 9mm p

Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superfi-
cial, per a 2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc
frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta trans-
parent, pany i clau, de dimensions 550x450x175 mm, col·locat

1,00 326,81 326,81

14.02.01.02 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd.

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

4,00 96,27 385,08

14.02.01.03 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

9,00 32,18 289,62

14.02.01.04 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,00 32,58 32,58

14.02.01.05 u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,00 33,26 33,26

14.02.01.06 u   Contactor, 230V,20A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.         

Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1
mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

3,00 45,33 135,99

TOTAL APARTAT 14.02.01 QUADRES.............................................. 1.203,34
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APARTAT 14.02.02 CANALITZACIONS I CONDUCTORS                                     
14.02.02.01 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1.5mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripo-
lar, de secció 3 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

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

40,00 1,43 57,20

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

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripo-
lar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

sereno 25 1,000 1,000 1,000 25,000
passadis 30 1,000 1,000 1,000 30,000
enll arxiu 1 25 1,000 1,000 1,000 25,000
enll arxiu 2 25 1,000 1,000 1,000 25,000
enll magatzem 25 1,000 1,000 1,000 25,000
endolls 15 1,000 1,000 1,000 15,000

145,00 1,75 253,75

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

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

eixugamans 10 1,000 1,000 1,000 10,000

10,00 2,24 22,40

14.02.02.04 m   Cable H07Z-K (AS), 1x1.5mm2,col.tub                             

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipo-
lar, de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

emergencies 12 12,000 3,000 1,000 432,000
polsador 3 15,000 2,000 1,000 90,000

522,00 0,91 475,02

14.02.02.05 m   Cable H07Z-K (AS), 1x2.5mm2,col.tub                             

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipo-
lar, de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

punt de treball
projector
endolls 2 7,000 3,000 1,000 42,000
unitats clima
extractor 2 10,000 3,000 1,000 60,000
lluminaria i varis 45 7,000 3,000 1,000 945,000

1.047,00 1,04 1.088,88

14.02.02.06 m   Cable H07Z-K (AS), 1x4mm2,col.tub                               

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipo-
lar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

eixugamans 2 10,000 3,000 1,000 60,000

60,00 1,21 72,60

14.02.02.07 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada su-
perficialment

25,00 12,68 317,00

14.02.02.08 u   Caixa deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-54,munt.superf.           

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

3,00 24,42 73,26
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14.02.02.09 m   Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió end

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resis-
tència 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

130,00 2,86 371,80

14.02.02.10 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

lloc de treballs
projector
eixugamans 1 10,000 1,000 1,000 10,000
endolls 2 15,000 1,000 1,000 30,000
polsador 3 15,000 1,000 1,000 45,000
emergencia 2 12,000 1,000 1,000 24,000
clima
lluminaries i varis 3 7,000 1,000 1,000 21,000
extractor 2 10,000 1,000 1,000 20,000

150,00 1,18 177,00

14.02.02.11 m   Safata xapa perforada acer galvanitzat sendzimir,60mmx150mm,col.

Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

40,00 19,79 791,60

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

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

40,00 7,37 294,80

TOTAL APARTAT 14.02.02 CANALITZACIONS I CONDUCTORS.. 3.995,31
APARTAT 14.02.03 MECANISMES                                                      

14.02.03.01 u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu alt,en

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa
i marc, preu alt, encastada

2,00 11,28 22,56

14.02.03.02 u   Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu alt,encastat        

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat

4,00 10,51 42,04

14.02.03.03 u   Presa corrent(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,munt.superf.       

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada
superficialment

1,00 10,28 10,28

TOTAL APARTAT 14.02.03 MECANISMES....................................... 74,88
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APARTAT 14.02.04 ENLLUMENAT                                                      
14.02.04.01 u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-1C-FT, de B.E.G. B

Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-1C-FT, de B.E.G.
Brück Electronic GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de
360º. Un canal amb sortida relé de 10A per a tot tipus de carregas incl. LED, Abast máx. transver-
sal 24 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1 min a 30 min. Ajust valor crepuscular 10-2000
Lux. Incorpora entrada per a pulsador i detector esclau. Versió fals sostre i superficie. Temperatura
de funcionamient -25ºC fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia
(opcional). Instal.lat i funcionant.

1,00 105,00 105,00

14.02.04.02 u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD2N-M-1C-LED-FT, de B.E

Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD2N-M-1C-LED-FT, de
B.E.G. Brück Electronic GmbH o equivalent, amb anell integrat amb angle de detecció de 360º. Un
canal amb sortida relé de 10A per a tot tipus de carregas incl. Abast máx. transversal 10 m. IP20.
Clase II. Temporizació d´apagat 1 seg a 18h. Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada
per a pulsador i detector esclau. Anell embellidor amb 6 LEDs de 0,25W. Temperatura de funciona-
mient -25ºC fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia (opcional).
Instal.lat i funcionant.

1,00 104,00 104,00

14.02.04.03 u   Detector de moviment de sostre LUXOMAT PD3N-1C, de B.E.G.       

Suministre y col.locació de detector de moviment de sostre amb un canal LUXOMAT PD3N-1C, de
B.E.G. Brück Electronic GmbH o equivalent, amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sortida
relé de 10A per a tot tipus de carregas incl. LED Abast máx. transversal 10 m. IP20. Clase II. Tem-
porizació d´apagat 1 min a 30 min o impuls Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Versió fals sostre i
superficie. Temperatura de funcionamient -25ºC fins a +50ºC.
Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia (opcional). Instal.lat i funcionant

8,00 62,00 496,00

14.02.04.04 u   Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,240-270lúmens,auton< 

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'auto-
nomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

12,00 104,46 1.253,52

14.02.04.05 u   Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperat

Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperatura de color de 4000, 2.400 lm i un
grau de rendiment de color Ra=85, UGR<22 de forma rodona i muntada encastada al sostre. Model
NORMALIT HAT Ref. EH24B o equivalent.

2,00 38,95 77,90

14.02.04.06 u   Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperat

Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperatura de color 4000K, protecció
IP44, no regulable, Model AVANT LED LEDPROOF ECCO Ref. LPE120038W 4000 o equivalent
muntada superficialment.

32,00 37,95 1.214,40

14.02.04.07 m   Lluminària ascensor                                             

Aplic banyador de paret per a llum d'ascensor, model LAMP AMBIENT LED o equivalent, per a
muntar superficialment, col·locat

1,00 197,07 197,07

14.02.04.08 m   Lluminària d'escala aplic led                                   

Aplic banyador de paret per a llum d'escala, model LAMP AMBIENT LED 40w o equivalent, per a
muntar superficialment, col·locat

2,00 226,14 452,28

TOTAL APARTAT 14.02.04 ENLLUMENAT....................................... 3.900,17

TOTAL SUBCAPITOL 14.02 ELECTRICITAT................................... 9.173,70
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SUBCAPITOL 14.03 VEU I DADES                                                     
14.03.01 u   Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d�

Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d’antena externa. Model Extreme net-
works AP305C/CX o equivalent. Punt d'accés basat en un nou sistema-ona-xip (SoC) amb dues
ràdios integrats de doble banda que proporciona el millor valor amb Wi-Fi 6 d’alta eficiència.Tecnolo-
gia avançada de ràdio 802.11ax 2x2: 2 taxes de dades de fins a 2,4 Gbps simultàniament tant en el
2.4 Ràdio GHz i 5 GHz. Connectivitat dual de 5 GHz
S’inclou un sensor de llum integrat i mesurador d’energia integrat per ajudar a conservar el consum
d’energia.
Amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i con-
nectat

1,00 331,03 331,03

14.03.02 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treba-
llar fins a velocitat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda (lliure d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2,
classificació CPR, col·locat sota tub o canal

120,00 1,55 186,00

14.03.03 u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,des

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6A UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

2,00 16,04 32,08

14.03.04 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=25mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

15,00 1,29 19,35

14.03.05 m   Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió end

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resis-
tència 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

15,00 2,86 42,90

TOTAL SUBCAPITOL 14.03 VEU I DADES...................................... 611,36
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SUBCAPITOL 14.04 INCENDIS                                                        
14.04.01 u   Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal llum

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del
llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, col·locada a l'interior

1,00 66,55 66,55

14.04.02 u   Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+rearmable,direccio

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

1,00 252,16 252,16

14.04.03 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada su-
perficialment

2,00 12,68 25,36

14.04.04 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

80,00 1,18 94,40

14.04.05 m   Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació

Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació (AS+) resistent al foc 3 hores, bi-
polar, de secció 2 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en tub. Model CAB017100 Plana Fabrega o equivalent.

80,00 1,72 137,60

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

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

3,00 48,63 145,89

14.04.07 u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret       

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

1,00 82,43 82,43

14.04.08 u   Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhes

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de
vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre para-
ment vertical

5,00 13,10 65,50

14.04.09 u   Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,làm.vinil/

Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de là-
mina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit so-
bre parament vertical

10,00 17,17 171,70

14.04.10 m2  Tallafocs amb collari intumescent EI90 per a tub de PVC de diàme

Tallafocs amb collari intumescent EI90 per a tub de PVC de diàmetre 315mm. S'inclou tram de tub
de PVC de 50cm unit a conducte de ventilació, instal.lat

4,00 138,71 554,84

TOTAL SUBCAPITOL 14.04 INCENDIS........................................... 1.596,43
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SUBCAPITOL 14.05 CLIMATITZACIÓ                                                   
14.05.01 u   Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recupera

Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal va-
riable de refrigerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador indivi-
dal, amb 2 sortides, tensió d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.005 kW com a
màxim, model LG PRH023 o equivalent, col·locat

1,00 916,81 916,81

14.05.02 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

32,00 8,23 263,36

14.05.03 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

7,00 8,88 62,16

14.05.04 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad

Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN
12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·lo-
cat superficialment

32,00 9,34 298,88

14.05.05 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=13

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

39,00 5,92 230,88

14.05.06 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=19

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb
un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de
dificultat mitjà

32,00 9,04 289,28

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

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripo-
lar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

60,00 1,75 105,00

14.05.08 m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propaga-
dor de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa die-
lèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

60,00 1,18 70,80

14.05.09 kg  Càrrega gas R-407c/R-410a                                       

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a. S'inclou treballs de neteja de
les canonades amb gas nitrògen. S'inclou la prova de pressió segons normativa vigent.

3,00 53,24 159,72
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

14.05.10 u   Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta 

Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta les seves prestacions a les condicions
ambientals a través de dos sensors, un detector de presència i a un sensor d'humitat  , monofàsic
per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal a 32Pa, de pressió mitjana i fixat al conducte de distri-
bució. Model Soler i Palau SILENT DUAL 200 o equivalent.

2,00 156,40 312,80

14.05.11 m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0.6mm,autoconne

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment. S'inclouen accessoris i suports.

50,00 18,06 903,00

TOTAL SUBCAPITOL 14.05 CLIMATITZACIÓ................................. 3.612,69

TOTAL CAPITOL 14 INSTAL·LACIONS PLANTA SEGONA................................................................................. 15.634,71
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 15 VARIS INSTAL·LACIONS                                            

15.01 u   SAI modular,10kVA-s/autonom., on-line db.conv.PWM, 3x400V/3x400V

Sistema d'alimentació ininterrompuda de tipus modular, de 10 kVA de potència, sense autonomia,
tecnologia on-line de doble conversió amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació
VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada 3x400 V (-27%/+20%), tensió de sorti-
da 3x400 V (±1 %), rendiment total >96%, factor de potència d'entrada >0.99, THDi <3%, sobre-
càrrega admissible 110% durant 10 minuts i del 125% durant 1 minut, possibilitat de connexió fins a
4 mòduls més, comunicació remota mitjançant sortida a relés i port RS-232, protocol de comunicació
privat, comunicació local mitjançant display LCD i LED's, bypass estàtic i manual, format autopor-
tant, col·locat

1,00 15.365,91 15.365,91

15.02 u   Grup electrògen,insonoritzat automàtic,40kVA,trifàsic,400V,dièse

Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 40 kVA de potència en servei d'emergèn-
cia, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de
commutació automàtica, instal·lat

1,00 16.694,24 16.694,24

15.03 u   Modificació del quadre general, quadre PB, P1 i restaurant per d

Modificació del quadre general, quadre PB, P1 i restaurant per disposar d'un doble embarrat

4,00 250,00 1.000,00

15.04 u   Conjunt de dos contactors enclavats de 250A per commutació autom

Conjunt de dos contactors enclavats de 250A per commutació automàtica entre grup electrògen i sub-
ministrament princiapal de 139kw, instal.lats en armari quadre general.

1,00 1.932,39 1.932,39

15.05 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.canal/safata             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), penta-
polar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·lo-
cat en canal o safata

40,00 23,33 933,20

TOTAL CAPITOL 15 VARIS INSTAL·LACIONS.................................................................................................... 35.925,74

TOTAL...................................................................................................................................................................... 606.658,70
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01 ENDERROCS I TREBALLS PREVIS                                     
K2RA61H0     m3  Deposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Partida
a justificar

B2RA61H0     1,450 t   Deposició controlada centre reciclatge,residus form. inerts,1,45 8,00 11,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

K2R641E0     m3  Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió residus
Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat. Partida a justificar.

A0140000     0,750 h   Manobre                                                         19,91 14,93
C1RA2500     1,000 m3  Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o 22,61 22,61
A%AUX001     1,000 %   Despeses auxiliars mà d'obra                                    14,90 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03 ESTRUCTURA                                                      
K4C91510     m2  Muntatge+desm.apunt. sostre,h<=5m,puntal metàl·lic+tauló        

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló
A0121000     0,450 h   Oficial 1a                                                      23,85 10,73
A0140000     0,450 h   Manobre                                                         19,91 8,96
B0A31000     0,024 kg  Clau acer                                                       x 1,90 1,36 0,06
B0D21030     1,136 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        x 1,10 0,35 0,44
B0D629A0     0,006 cu  Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos                        22,49 0,13
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               19,70 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

030001       u   Estructura per a suportació recuperador penjat                  
Formació d'estructura d'acer galvanitzat , amb perfils en calent, per a soportació de recuperador exterior. inclou tots
els ferratges i anclatges necessaris per a la correcta subjecció.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 510,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS DEU EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 04 COBERTES                                                        
K5ZR1010     m   Neteja canal,dessemb.gàrgol.+baixan.                            

Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants
A0140000     0,200 h   Manobre                                                         19,91 3,98
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               4,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUIT CÈNTIMS

K5ZJ15CP     m   Canal semicirc.planxa Zn g=0,82mm,D=185mm,desenv.=40cm,col.     
Canal exterior de secció semicircular de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 185 mm i 40 cm de de-
senvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

A0122000     0,300 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 7,16
A0127000     0,200 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 4,77
A0140000     0,150 h   Manobre                                                         19,91 2,99
B5ZH15C0     1,130 m   Canal exterior semicirc.planxa Zn,0,82mm,D=185mm/desen<40cm x 1,15 12,15 15,79
B5ZHA5C0     3,000 u   Ganxo+suport acer galv. p/can.Zn.g=.82 D=185mm d<40cm           2,26 6,78
B5ZZJLPT     5,000 u   Vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm            x 1,10 0,26 1,43
A%AUX00100300 3,000 %   Medios auxiliares                                               14,90 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

K5221RNK     m2  Teulada teula àrab recuperada,30u/m2,aportació 30% teula,col.mor
Teulada de teula arab procedent de recuperació, de 30 peces m2, com a màxim, amb aportació d'un 30% de teula
del mateix tipus, col·locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra

A0122000     0,640 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 15,26
A0140000     0,320 h   Manobre                                                         19,91 6,37
B52219N0     9,500 u   Teula àrab ceràmica mec.,color envellit,30u/m2                  0,46 4,37
D070A4D1     0,026 m3  Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,20 158,14 4,11
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               21,60 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES                                         
E652234Y     m2  Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N98mm, /400mm(48mm),2xA(12,

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplà-
ria, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

A0127000     0,390 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 9,30
A0137000     0,140 h   Ajudant col·locador                                             21,17 2,96
B0A44000     0,720 cu  Visos p/guix lam.                                               9,30 6,70
B0A4A400     0,120 cu  Visos,galvanitzats                                              2,43 0,29
B0A61600     6,000 u   Tac niló D=6-8mm,+vis                                           0,15 0,90
B0CC1310     4,000 m2  Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada                       x 1,03 4,38 18,05
B6B11211     3,500 m   Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm                x 1,05 0,91 3,34
B6B12211     0,950 m   Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm                x 1,05 0,89 0,89
B6BZ1A10     0,470 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix lamina 0,51 0,24
B7C9H5M0     1,000 m2  Placa semiríg.MW-roca,dens.=26-35kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica

<=0,0
x 1,03 2,49 2,56

B7J500ZZ     0,800 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                     1,07 0,86
B7JZ00E1     4,000 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat                 0,07 0,28
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               12,30 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

E652314Y     m2  Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N73mm, /400mm(48mm),1xH(12,
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplà-
ria, 1 placa hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruixa la cara interior i dues tipus (A) de 12,5mm a l'exterior, fixades me-
cànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

A0127000     0,380 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 9,06
A0137000     0,130 h   Ajudant col·locador                                             21,17 2,75
B0A44000     0,420 cu  Visos p/guix lam.                                               9,30 3,91
B0A4A400     0,120 cu  Visos,galvanitzats                                              2,43 0,29
B0A61600     6,000 u   Tac niló D=6-8mm,+vis                                           0,15 0,90
B0CC2310     3,000 m2  Placa guix lamin.,H,g=12,5mm,vora afinada                       x 1,03 6,77 20,92
B6B11211     3,500 m   Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm                x 1,05 0,91 3,34
B6B12211     0,950 m   Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm                x 1,05 0,89 0,89
B6BZ1A10     0,470 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix lamina 0,51 0,24
B7C9H5M0     1,000 m2  Placa semiríg.MW-roca,dens.=26-35kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica

<=0,0
x 1,03 2,49 2,56

B7J500ZZ     0,800 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                     1,07 0,86
B7JZ00E1     4,000 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat                 0,07 0,28
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               11,80 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

E66E33M6     m2  Mòdul porta MDF acab.melamina 1fulla bat.,g=40mm,82,5x210cm,+fer
Mòdul de porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i 82,5x210 cm de llum de pas,
inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini, col·locat

A012M000     0,350 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 8,63
A013M000     0,350 h   Ajudant muntador                                                21,17 7,41
B66E33M6     1,000 m2  Mòdul porta MDF acab.melamina 1fulla bat.,g=40mm,               208,01 208,01
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               16,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E66E0328     m2  Mampara modular,g=80mm,vidre simp. 3+3mm,col.                   
Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per 2 unitats de vidre simple laminar de seguretat de 3+3 mm de
gruix amb càmara de 60mm, amb làmina silence cada unitat, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'a-
lumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada

A012M000     0,350 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 8,63
A013M000     0,350 h   Ajudant muntador                                                21,17 7,41
B66E0328     1,000 m2  Mampara modular,g=80mm,vidre simp. 3+3mm                        122,30 122,30
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               16,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

K83E2N6A     m2  Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.lliure N,73/400(48),2xF(12
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i
canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament

A0127000     0,330 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 7,87
A0137000     0,110 h   Ajudant col·locador                                             21,17 2,33
B0A44000     0,720 cu  Visos p/guix lam.                                               9,30 6,70
B0A4A400     0,120 cu  Visos,galvanitzats                                              2,43 0,29
B0A61600     6,000 u   Tac niló D=6-8mm,+vis                                           0,15 0,90
B0CC3310     2,000 m2  Placa guix lamin.,F,g=12,5mm,vora afinada                       x 1,03 6,70 13,80
B6B11211     3,500 m   Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm                0,91 3,19
B6B12211     0,950 m   Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm                0,89 0,85
B6BZ1A10     0,470 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix lamina 0,51 0,24
B7J500ZZ     0,800 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                     1,07 0,86
B7JZ00E1     4,000 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat                 0,07 0,28
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               10,20 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

K83E147A     m2  Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.lliure N,85/400(70),1xA(15
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i
canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament

A0127000     0,320 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 7,63
A0137000     0,100 h   Ajudant col·locador                                             21,17 2,12
B0A44000     0,420 cu  Visos p/guix lam.                                               9,30 3,91
B0A4A400     0,120 cu  Visos,galvanitzats                                              2,43 0,29
B0A61600     6,000 u   Tac niló D=6-8mm,+vis                                           0,15 0,90
B0CC1410     1,000 m2  Placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada                         x 1,03 5,01 5,16
B6B11311     3,500 m   Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=70mm                1,10 3,85
B6B12311     0,950 m   Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=70mm                0,94 0,89
B6BZ1A10     0,940 m   Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix lamina 0,51 0,48
B7J500ZZ     0,800 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                     1,07 0,86
B7JZ00E1     4,000 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat                 0,07 0,28
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               9,80 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 06 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMNETS I FORMACIÓ DE JUNTS            
K7C9G5Q4     m2  Aïllam.placa ríg.MW-roca,dens.=126-160kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica 

Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK i resistència tèrmica >= 1 m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques

A0122000     0,080 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 1,91
A0140000     0,040 h   Manobre                                                         19,91 0,80
B7C9G5Q0     1,000 m2  Placa ríg.MW-roca,dens.=126-160kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica

<=0,04W
x 1,05 6,88 7,22

B7CZ1400     3,000 u   Tac+suport niló p/fix.mat.aïll.,g<=40mm                         0,21 0,63
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               2,70 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

E7C2E671     m2  Aïllam.planxa XPS,g=60mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,
Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistèn-
cia tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

A0122000     0,060 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 1,43
A0140000     0,030 h   Manobre                                                         19,91 0,60
B7C2E670     1,000 m2  Planxa

XPS,g=60mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica=1,765-1,6
x 1,05 9,89 10,38

A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               2,00 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 07 REVESTIMENTS                                                    
E81121D2     m2  Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter mixt 1:0,5:4,remolin

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:0,5:4, remolinat

A0122000     0,460 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 10,97
A0140000     0,230 h   Manobre                                                         19,91 4,58
D070A8B1     0,016 m3  Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,38 x 1,08 127,98 2,21
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               15,60 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

E82C1M3K     m2  Enrajolat vert.int.,h<=3m,gres porcell.premsat polit,preu alt,16
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa
(UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

A0127000     0,300 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 7,16
A0140000     0,100 h   Manobre                                                         19,91 1,99
B05A2203     0,470 kg  Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color                     x 1,50 0,82 0,58
B0711020     4,760 kg  Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)                              x 1,03 0,61 2,99
B0FH7172     1,000 m2  Rajola gres porcell.premsat polit,rectang/quadr. 16-25 peces/m2, x 1,10 17,14 18,85
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               9,20 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

E84B7E67     m2  Cel ras registrable pl.acer postlacat microperforada,cantell reb
Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb superfície microperforada de color estàndard, amb cantell rebai-
xat enrasat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb re-
acció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T
de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a mà-
xim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou
faixa perimteral de cartró guix laminat per ajustar a plaques senceres la modulació del sostre.

A012M000     0,320 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 7,89
A013M000     0,320 h   Ajudant muntador                                                21,17 6,77
B84B7E67     1,000 m2  Placa acer postlacat microperforada,cantell rebaixat enrasat p/e x 1,03 22,69 23,37
B84ZE510     1,000 m2  Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.600x600mm,perf.princip x 1,03 3,70 3,81
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               14,70 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb SIS CÈNTIMS

E8443260     m2  Cel ras continu PGL-A (12,5),entram. acer galv.,perfils principa
Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com
a màxim

A0127000     0,400 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 9,54
A0137000     0,400 h   Ajudant col·locador                                             21,17 8,47
B0A44000     0,180 cu  Visos p/guix lam.                                               9,30 1,67
B0CC1310     1,000 m2  Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada                       x 1,03 4,38 4,51
B7J500ZZ     0,473 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                     1,07 0,51
B7JZ00E1     1,890 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat                 0,07 0,13
B84Z7850     1,000 m2  Entramat estruc.doble acer galv.p/cel ras continu pl.guix lam. p 7,83 7,83
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               18,00 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E84B2E63     m2  Cel ras registrable pl.acer prelacat perforada,cantell rebaixat 
Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell rebaixat en-
rasat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció
al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24
mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim,
amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 4,93
A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                21,17 4,23
B84B2E63     1,000 m2  Placa acer prelacat perforada,cantell rebaixat enrasat p/estruct x 1,03 21,09 21,72
B84ZE510     1,000 m2  Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.600x600mm,perf.princip x 1,03 3,70 3,81
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               9,20 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

E881C166     m2  Arrebossat OC ciment,CSIV-W2,col.manual.,granul.proj.           
Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat amb granulat projectat

A012B000     0,480 h   Oficial 1a estucador                                            23,85 11,45
A013B000     0,200 h   Ajudant estucador                                               21,17 4,23
B8816142     17,100 kg  Morter ciment OC,CSIV-W2,p/granul.proj.                         x 1,05 0,31 5,57
B881A000     14,700 kg  Granulat monoc.,pedra calc. 5-9mm                               x 1,02 0,11 1,65
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               15,70 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

E8989240     m2  Pintat vert. int. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.    
Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

A012D000     0,110 h   Oficial 1a pintor                                               23,85 2,62
A013D000     0,011 h   Ajudant pintor                                                  21,17 0,23
B89ZPD00     0,490 kg  Pintura plàstica,p/int.                                         x 1,02 3,08 1,54
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               2,90 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

E898D240     m2  Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.    
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda,
i dues d'acabat

A012D000     0,100 h   Oficial 1a pintor                                               23,85 2,39
A013D000     0,010 h   Ajudant pintor                                                  21,17 0,21
B89ZPE00     0,540 kg  Pintura plàstica,p/ext.                                         x 1,02 4,45 2,45
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               2,60 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NOU CÈNTIMS

E898J2A0     m2  Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.         
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

A012D000     0,100 h   Oficial 1a pintor                                               23,85 2,39
A013D000     0,010 h   Ajudant pintor                                                  21,17 0,21
B89ZPD00     0,390 kg  Pintura plàstica,p/int.                                         x 1,02 3,08 1,23
B8ZA1000     0,150 kg  Segelladora                                                     x 1,02 4,25 0,65
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               2,60 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E898MHN0     m2  Pintat param.ext.,pintura diss.resin.pliolite,imprimació fixador
Pintat de parament exterior amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2
capes d'acabat llis

A012D000     0,100 h   Oficial 1a pintor                                               23,85 2,39
A013D000     0,010 h   Ajudant pintor                                                  21,17 0,21
B89Z5000     0,280 kg  Pintura diss.resin.pliolite                                     x 1,02 10,96 3,13
B8ZAR000     0,100 kg  Imprimació fixadora resin.sint.                                 x 1,02 10,07 1,03
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               2,60 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

E8L9SF5K     m   Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/llin
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a mà-
xim, amb 5 plecs, per a llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

A0127000     0,300 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 7,16
A0137000     0,300 h   Ajudant col·locador                                             21,17 6,35
B0A5AA00     6,000 u   Cargol autorosc.,voland.                                        0,16 0,96
B0CHSF5K     1,050 m   Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/llin x 1,02 6,77 7,25
B7J50010     0,050 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 0,73
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               13,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

E8MASG5K     m   Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/bran
Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a mà-
xim, amb 5 plecs, per a brancal, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

A0127000     0,300 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 7,16
A0137000     0,300 h   Ajudant col·locador                                             21,17 6,35
B0A5AA00     6,000 u   Cargol autorosc.,voland.                                        0,16 0,96
B0CHSG5K     1,050 m   Remat plan.acer pl. prelacat g=1mm, desenv.<50cm 5 plecs, p/bran x 1,02 6,77 7,25
B7J50010     0,050 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 0,73
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               13,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

E8Z1A1AM     m2  Armadura p/arrebossat,malla FV+PVC,10x10mm,217g/m2              
Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes mínim de
217 g/m2

A0122000     0,060 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 1,43
A0140000     0,030 h   Manobre                                                         19,91 0,60
B8Z101AM     1,000 m2  Malla FV+PVC,10x10mm,pes>=217g/m2                               x 1,02 4,21 4,29
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               2,00 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

E83F5003     m2  Aplacat vert. placa guix lamin. tipusA,g=15mm,fix.mec.s/perfiler
Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galva-
nitzat amb fixacions mecàniques

A0127000     0,190 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 4,53
A0137000     0,060 h   Ajudant col·locador                                             21,17 1,27
B0A44000     0,250 cu  Visos p/guix lam.                                               9,30 2,33
B0CC1410     1,000 m2  Placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada                         x 1,06 5,01 5,31
B7J500ZZ     0,380 kg  Massilla p/junt cartró-guix                                     x 1,05 1,07 0,43
B7JZ00E1     1,900 m   Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat                 x 1,05 0,07 0,14
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               5,80 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb DEU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

010005       m2  Reintegració de matèria en junts de morter                      
Reintegració de matèria en junts de morter:
Preparació dels junts, sanejat i buidat de les zones que presentin disgragació, amb mitjans manuals i vibroincisor
fins arribar a substrat estable, profunditat mínima per assegurar l'estabilitat de la reintegració. Neteja dels junts, de-
sengreixat de la superficie aplicant una barreja d'alcohol etilic i aigua demineralitzada 1:1 en volum. Reblert o resti-
tució del junt buidat amb morter de calç hidràulica. Acabat del junt amb paletí o en funció de la tipologia i textura
dels junts originals d el'entorn. Inclou feines de restaurador que supervisarà tots els treballs.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT EUROS

K87CCNS3     m2  Consolid.el.ped.nat.+aplic.consolid.silic.etil,pinzell,3 capes  
Consolidació d'element de pedra natural amb aplicació de consolidant de silicat d'etil, aplicat amb pinzell en tres ca-
pes

A0121000     0,150 h   Oficial 1a                                                      23,85 3,58
A0140000     0,100 h   Manobre                                                         19,91 1,99
B8ZAS000     0,333 kg  Consolid.silic.etil,p/ped.nat.                                  22,19 7,39
A%AUX00100300 3,000 %   Medios auxiliares                                               5,60 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

K87CU205     m2  Consolidació parament pedra/estuc,ester àcid sílice,brotxa,2.5 k
Consolidació, sense tractament hidròfug, de parament de pedra o estuc, amb aplicació de consolidant ester d'àcid
de sílice, aplicat amb brotxa, amb una dotació de 2,5 kg/m2

A0121000     0,120 h   Oficial 1a                                                      23,85 2,86
A0140000     0,080 h   Manobre                                                         19,91 1,59
B8ZAS020     2,500 l   Consolidant ester àcid sílice p/ped.nat.+estucs                 28,47 71,18
A%AUX00100300 3,000 %   Medios auxiliares                                               4,50 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 08 PAVIMENTS                                                       
E93617B0     m2  Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cmcamió                         

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat des de camió

A0122000     0,110 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 2,62
A0140000     0,240 h   Manobre                                                         19,91 4,78
B065910C     0,150 m3  Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment                          x 1,03 65,29 10,09
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               7,40 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

E93AA3C0     m2  Capa net.+anivell.,g=3cm,mort.ciment 1:8                        
Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8

A0122000     0,080 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 1,91
A0140000     0,110 h   Manobre                                                         19,91 2,19
D0701461     0,033 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,200kg/m3 cim x 1,05 72,64 2,52
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               4,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

E93AC165     m2  Recrescuda+anivell.suport g=5mm, pasta autoaniv.CT-C30-F7-A12,ap
Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12
segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

A0127000     0,070 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 1,67
B0731773     10,000 kg  Pasta autoaniv.ciment CT-C30-F7-A12(UNE-EN 13813),sacs          x 1,10 0,92 10,12
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               1,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

E9DC1M3B     m2  Paviment int.raj.gres porcell.premsat,s/esmaltar antillis.,recta
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

A0127000     0,500 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 11,93
A0137000     0,200 h   Ajudant col·locador                                             21,17 4,23
A0140000     0,030 h   Manobre                                                         19,91 0,60
B05A2203     0,950 kg  Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color                     x 1,50 0,82 1,17
B0711020     6,670 kg  Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)                              x 1,05 0,61 4,27
B0FHA172     1,000 m2  Rajola gres porcell.premsat s/esmaltar antillis.,rectang/quadr. x 1,02 22,11 22,55
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               16,80 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS

E9DC1J3B     m2  Paviment int.raj.gres porcell.premsat,polit,rectang/quadr. preu 
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i re-
juntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

A0127000     0,500 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 11,93
A0137000     0,200 h   Ajudant col·locador                                             21,17 4,23
A0140000     0,030 h   Manobre                                                         19,91 0,60
B05A2203     0,950 kg  Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color                     x 1,50 0,82 1,17
B0711020     6,670 kg  Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)                              x 1,05 0,61 4,27
B0FH7172     1,000 m2  Rajola gres porcell.premsat polit,rectang/quadr. 16-25 peces/m2, x 1,02 17,14 17,48
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               16,80 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E9P26A92     m2  Paviment heterg.lloseta 1200x200mm,34-43,g=6.5mm,col.adhesiu    
Paviment vinílic heterogeni en lloseta de 1200x200 mm, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 6.5 mm,
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa.tipus tarkett id click ultimate 55-70, o similar.

A0127000     0,300 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 7,16
A0137000     0,150 h   Ajudant col·locador                                             21,17 3,18
B0901000     0,300 kg  Adhesiu dispers.aquosa                                          x 1,05 2,75 0,87
B9P26A92     1,000 m2  Lloseta1200x200 ,34-43,g=2mm                                    x 1,05 34,00 35,70
B9PZ1400     3,330 m   Cordó PVC D=4mm                                                 x 1,10 0,16 0,59
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               10,30 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

E93AK116     m2  Recrescuda+anivell.suport g=40mm, pasta autoaniv.CT-C12-F3,aplic
Recrescuda i anivellament del suport de 40 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C12-F3 se-
gons UNE-EN 13813, aplicada mitjançant bombeig

A0127000     0,030 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 0,72
A0140000     0,003 h   Manobre                                                         19,91 0,06
B0731330     80,000 kg  Pasta autoaniv.ciment CT-C12-F3(UNE-EN 13813),granel            x 1,10 0,05 4,40
C1701100     0,003 h   Camió bomba formigonar                                          155,18 0,47
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,80 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

E9U8U001     m   Sòcol acer galv.,g=1,4mm,desenv=9cm,tacs exp.+cargols           
Sòcol de planxa d'acer galvanitzat plegada, d'1,4 mm de gruix, i desenvolupament 9 cm, col·locat amb tacs d'ex-
pansió i cargols

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 4,93
A013M000     0,110 h   Ajudant muntador                                                21,17 2,33
B0A4A400     0,020 cu  Visos,galvanitzats                                              2,43 0,05
B0A61600     2,000 u   Tac niló D=6-8mm,+vis                                           0,15 0,30
B0CHLF0A     0,090 m2  Planxa planaacabat superficialllisa acer galv.,g=1,4mm          29,33 2,64
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               7,30 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

E9Z4AA16     m2  Armadura p/llosa form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6
Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

A0124000     0,022 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,85 0,52
A0134000     0,022 h   Ajudant ferrallista                                             21,17 0,47
B0A14200     0,018 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                         x 1,02 1,22 0,02
B0B34134     1,000 m2  Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T               x 1,20 2,28 2,74
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               1,00 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

E938P027     m2  Muntatge encofrat perdut +revoltó PP recic.,h=27cm,+peces esp.  
Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 27 cm d'alçària, incloses les peces especials

A0123000     0,011 h   Oficial 1a encofrador                                           23,85 0,26
A0133000     0,011 h   Ajudant encofrador                                              21,17 0,23
B938P027     1,000 m2  Revoltó PP recic.,h=27cm,,p/form.encof.perdut,+peces esp.       x 1,05 11,52 12,10
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               0,50 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

17 de marzo de 2020  Pàgina 12



QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 09 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES                            
0900002      u   Porta acer galv 2 bat.,250x286cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises 

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 250x286 cm, amb bastidor de
tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada

A012F000     0,250 h   Oficial 1a manyà                                                24,23 6,06
BABG976211   1,000 u   Porta acer galv., 1bat.,90x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises 1.950,00 1.950,00
BAZGC360     1,000 u   Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà                          24,96 24,96
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               6,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.981,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS

0900004      u   Balconera alumini lacat blanc,2bat.+1fulla fixa sup.,180x265cm,p
Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i una fulla fixa supe-
rior, per a un buit d'obra aproximat de 180x265 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

A012M000     0,700 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 17,26
A013M000     0,150 h   Ajudant muntador                                                21,17 3,18
B7J50010     0,180 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 2,61
B7J50090     0,530 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 6,15
BAF1C19D     0,810 m2  Fulla fixa alumini lacat blanc, 0,5-0,89m2,perf.preu alt,classif 117,46 95,14
BAF1E49D     3,960 m2  Balconera alumini lacat blanc,2bat., 3-3,99m2,perf.preu alt,clas 185,90 736,16
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               20,40 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 861,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb UN CÈNTIMS

EAF5E59D     u   Balconera alumini lacat blanc,2bat.,120x220cm,preu alt,4 9A C4,c
Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

A012M000     0,700 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 17,26
A013M000     0,150 h   Ajudant muntador                                                21,17 3,18
B7J50010     0,140 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 2,03
B7J50090     0,410 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 4,76
BAF1E39D     2,640 m2  Balconera alumini lacat blanc,2bat., 2-2,99m2,perf.preu alt,clas 191,65 505,96
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               20,40 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 533,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

090006       u   Porta d'acer lacat de barrots                                   
Porta d'acer lacat de barrots, formats per tubular d'acer de 40x60 de 2,10 m d'alçada,amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada

A012F000     0,250 h   Oficial 1a manyà                                                24,23 6,06
FEFREEFE     1,000 u   Porta acer galv., 1bat.,90x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises 520,00 520,00
BAZGC360     1,000 u   Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà                          24,96 24,96
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               6,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 551,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS

09007        u   Porta MDF batent                                                
Porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i llum de pas segons plànols, inclosa la
ferramenta, bastiments i ferratges necessaris per a deixa la partida completament acabada.

A012M000     0,350 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 8,63
A013M000     0,350 h   Ajudant muntador                                                21,17 7,41
DDEEE        1,000 u   Mòdul porta MDF acab.melamina 1fulla bat.,g=40mm,               450,00 450,00
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               16,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 466,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

09008        u   Porta MDF corredera                                             
Porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla corredera de 40 mm de gruix i llum de pas segons plànols, inclosa
la ferramenta, bastiments i ferratges necessaris per a deixa la partida completament acabada.Inclou caixa per a
porta, per anar empotrada.

A012M000     0,350 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 8,63
A013M000     0,350 h   Ajudant muntador                                                21,17 7,41
HYJUJU       1,000 u   Mòdul porta MDF acab.melamina 1fulla bat.,g=40mm,               325,00 325,00
FGTEE        1,000 u   Caixa                                                           135,00 135,00
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               16,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 476,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

09009        u   Porta MDF batent                                                
Porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla batent de 40 mm de gruix i llum de pas segons plànols, inclosa la
ferramenta, bastiments i ferratges necessaris per a deixa la partida completament acabada.

A012M000     0,350 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 8,63
A013M000     0,350 h   Ajudant muntador                                                21,17 7,41
HYJUJU       1,000 u   Mòdul porta MDF acab.melamina 1fulla bat.,g=40mm,               325,00 325,00
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               16,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

EASA71N2     u   Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x210cm,preu alt,col.      
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada. Inclou me-
canisme antipànic i tancaportes de molla

A012F000     0,250 h   Oficial 1a manyà                                                24,23 6,06
BASA71N2     1,000 u   Porta metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x210cm,preu alt                   236,55 236,55
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               6,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 242,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

090011       u   Porta MDF corredera doble                                       
Porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla corredera de 40 mm de gruix i llum de pas segons plànols, inclosa
la ferramenta, bastiments i ferratges necessaris per a deixa la partida completament acabada.Inclou caixa per a
porta, per anar empotrada.

A012M000     0,350 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 8,63
A013M000     0,350 h   Ajudant muntador                                                21,17 7,41
HYJUJU       2,000 u   Mòdul porta MDF acab.melamina 1fulla bat.,g=40mm,               325,00 650,00
FGTEE        2,000 u   Caixa                                                           135,00 270,00
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               16,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 936,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

090012       u   Porta MDF corredera                                             
Porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla corredera de 40 mm de gruix i llum de pas segons plànols, inclosa
la ferramenta, bastiments i ferratges necessaris per a deixa la partida completament acabada.Inclou caixa per a
porta, per anar empotrada.

A012M000     0,350 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 8,63
A013M000     0,350 h   Ajudant muntador                                                21,17 7,41
FDFSFSF      1,000 u   Mòdul porta MDF acab.melamina 1fulla bat.,g=40mm,               520,00 520,00
FGTEE        1,000 u   Caixa                                                           135,00 135,00
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               16,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 671,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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090014       u   Porta MDF corredera                                             
Porta de MDF acabat amb melamina d'una fulla corredera de 40 mm de gruix i llum de pas segons plànols, inclosa
la ferramenta, bastiments i ferratges necessaris per a deixa la partida completament acabada.Totalment acabada
per anar vista.

A012M000     0,350 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 8,63
A013M000     0,350 h   Ajudant muntador                                                21,17 7,41
VFGFG        1,000 u   Mòdul porta MDF acab.melamina 1fulla bat.,g=40mm,               950,00 950,00
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               16,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 966,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

090029       u   Finestra fusta roure F17                                        
Finestra de fusta de roure envernissada, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat segons projecte, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifi-
cació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent se-
gons UNE-EN 12210.Vidre climalit 3+3/12/5.

A012A000     1,000 h   Oficial 1a fuster                                               24,28 24,28
A013A000     0,300 h   Ajudant fuster                                                  21,33 6,40
B7J50010     0,100 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 1,45
B7J50090     0,290 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                            11,61 3,37
FFRR55       0,820 m2  Finestra fusta i vidre                                          956,00 783,92
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               30,70 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 820,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VINT EUROS amb DINOU CÈNTIMS

EC1GE201     m2  Vidre aïllant, incolora 4+4.1 but.transparent / 8 / 3+3.1 but.tr
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 se-
gons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

A012E000     0,600 h   Oficial 1a vidrier                                              23,18 13,91
BC1G2201     1,000 m2  Vidre aïllant, incolora 4+4.1 but.transparent / 8 / 3+3.1 but.tr 63,11 63,11
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               13,90 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

E6ME1490     m   Mur cortina perfils horitz./vert.vistos alum.lacat,Inèr.=>1000cm
Mur cortina amb perfils horitzontals i verticals vistos d'alumini lacat, amb una inèrcia superior a 1000 cm4, fixats
amb elements específics a l'estructura

A0127000     0,500 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 11,93
A0137000     1,000 h   Ajudant col·locador                                             21,17 21,17
B6ME1490     1,000 m   Perfileria alum. lacat,perf.horitz./vert.vistos,Inèr.=>1000cm4,p x 1,05 259,60 272,58
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               33,10 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SIS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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CAPITOL 13 EQUIPAMENTS                                                     
EL2BA112     u   Asc.s/reduct.,1m/s,trans.estànd.,6pers./3parad.,qual.bàs.,embarc

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacce-
leració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de 480 kg), de
3 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat bàsica de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'ober-
tura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat bàsica de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada
simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016

A012M000     143,500 h   Oficial 1a muntador                                             24,65 3.537,28
A013M000     143,500 h   Ajudant muntador                                                21,17 3.037,90
BL31A111     1,000 u   Asc.elèct.s/maq.,s/reduct.,1m/s,trans.estànd.,6pers./2-6parad.,q 12.943,00 12.943,00
BL3M1111     3,000 u   Mat.parad.ascensor,1m/s,trans.estànd.,6pers./2-6parad.,qual.bàs. 607,18 1.821,54
A%AUX00100350 3,500 %   Medios auxiliares                                               6.575,20 230,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.569,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN MIL CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

EJ13B712     u   Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt,col.mura
Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat sobre en-
cimera de fusta de roure.

A012J000     0,400 h   Oficial 1a                                                      24,65 9,86
A013J000     0,100 h   Ajudant                                                         21,14 2,11
B7J50010     0,025 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.                       14,51 0,36
BJ13B712     1,000 u   Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53-75cm,blanc,preu alt         175,00 175,00
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               12,00 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

EJ14BB12     u   Inodor porcell.,horitz.,cist.,blanc,preu alt,col.mural          
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i ali-
mentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació.
Roca meridian o similar.

A0122000     0,500 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 11,93
A012J000     1,250 h   Oficial 1a                                                      24,65 30,81
A013J000     0,340 h   Ajudant                                                         21,14 7,19
A0140000     0,250 h   Manobre                                                         19,91 4,98
BJ14BB12     1,000 u   Inodor mural,porcell.,horitz.,cist.,blanc,preu alt              310,00 310,00
BJ1ZS000     0,245 kg  Pasta segell.enll.                                              5,92 1,45
D0701641     0,002 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3 cim x 1,05 75,94 0,16
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               54,90 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 367,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

EJ239121     u   Aixeta electrci tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu alt,1
Aixeta elèctrica mescladora temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"

A012J000     0,450 h   Oficial 1a                                                      24,65 11,09
A013J000     0,112 h   Ajudant                                                         21,14 2,37
BJ239121     1,000 u   Aixeta,tempor.,p/munt.superf.sob.taul.o ap.s.,llautó cr         150,00 150,00
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               13,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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EJ42U010     u   Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniq
Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat sa-
tinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixa-
cions mecàniques

A0127000     0,250 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 5,96
BJ42U010     1,000 u   Dosif.vert.,118x206x68mm,capac.1,1Kg,acer inox.                 60,96 60,96
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               6,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb UN CÈNTIMS

EJ43U005     u   Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm,col.fix.mecàniqu
Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

A0127000     0,350 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 8,35
BJ43U005     1,000 u   Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm                 134,49 134,49
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               8,40 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

EJ46U020     u   Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques

A0127000     1,000 h   Oficial 1a col·locador                                          23,85 23,85
BJ46U020     1,000 u   Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.    249,56 249,56
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               23,90 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

EJ4ZU010     u   Porta-rotlles                                                   
Porta-rotlles

A0122000     0,250 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 5,96
B0711010     0,500 kg  Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004)                              0,28 0,14
BJ4ZU010     1,000 u   Porta-rotlles                                                   9,05 9,05
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               6,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

EC1K1301     m2  Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta         
Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

A012E000     1,000 h   Oficial 1a vidrier                                              23,18 23,18
B7J5009A     0,100 dm3 Massilla segell.,poliuretà polimer.ràp. monocomp.               x 1,05 11,61 1,22
BC1K1300     1,000 m2  Mirall lluna incolora,g=3mm                                     26,86 26,86
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               23,20 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

EJ12L6HP     u   Plat dutxa rectang.,acrílic,1700x700mm,color blanc,preu sup.,col
Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1700x700 mm, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el pa-
viment

A0122000     0,400 h   Oficial 1a paleta                                               23,85 9,54
A0140000     0,200 h   Manobre                                                         19,91 3,98
BJ12L6HC     1,000 u   Plat dutxa rectang. acrílic,1700x700mm,color blanc,preu sup.    203,33 203,33
D0701641     0,002 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3 cim x 1,05 75,94 0,16
A%AUX00100250 2,500 %   Medios auxiliares                                               13,50 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DISSET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

17 de marzo de 2020  Pàgina 17



QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EJ22612A     u   Aixeta monocoman.,munt.superf.,p/dutxa telèf.,cromat,preu alt,2x
Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb
dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"

A012J000     0,400 h   Oficial 1a                                                      24,65 9,86
A013J000     0,100 h   Ajudant                                                         21,14 2,11
BJ22612A     1,000 u   Aixeta monocom. mural p/munt.superf. p/dutxa telèf.,llautó croma 110,82 110,82
A%AUX00100150 1,500 %   Medios auxiliares                                               12,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 14 AJUDES INSTAL·LACIONS                                           
140001       pa  Formació d'armari comptador aigua                               

Formació d'armari per allotjament comptador, amb obra ceràmica arrebossada, calibre 40 d'aigua segons CTE-HS4
punt 4.1 i normes de la CIA d'aigües de Terrassa ( 7.500mm AMPLE x 300mm alçada x 300 mm fondària) inclou
portelles metàl·liques i pany de companyia. Totalment acabat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS EUROS

140002       pa  Formació d'armari comptador elèctric                            
Formació d'armari per a comptador elèctric, amb obra ceràmica cabat arrebossat, de dimensions 235 cm x 150cm
x 40 cm de fondària, segons normativa vademecum d'Endesa. Totalment acabat. Inclou portelles metàl·liques i
pany de companyia.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.600,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS EUROS

140003       pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques                
Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de passos en
forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS EUROS

140004       pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions de clima                   
Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de passos en
forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS EUROS

140005       pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions de telecos                 
Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de passos en
forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS EUROS

140006       pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions de ventilació              
Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de passos en
forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS EUROS

140007       pa  Ajudes de paleteria a instal·lacions d'aigua                    
Ajudes de paleteria a instal·lacions elèctriques. Inclou tot tipus de regates, obertura i tapat, obertura de passos en
forjats, cobertes o murs i divisions, collats....Partida a justificar.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 15 INSTAL·LACIONS PLANTA PRIMERA                                   
SUBCAPITOL 1.1.2.1 FONTANERIA                                                      
EFB44515     m   Tub poliet.retic.D=16mm,g=2mm,barrera antioxig.,connect.pressió,

Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connec-
tat a pressió i col·locat superficialment

A012M000     0,050 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,25
A013M000     0,050 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,07
B0A75600     1,600 u   Abraçadora plàstica,d/int.=16mm                                 0,28 0,45
BFB44515     1,020 m   Tub poliet.retic.D=16mm,g=2mm,barrera antioxig.                 0,71 0,72
BFWB5305     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.retic. DN=16mm, metàl·lic,p/connec.press 1,83 0,55
BFYB5305     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=16mm,p/connec.pressió      0,05 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS

EFB46515     m   Tub poliet.retic.D=20mm,g=1.9mm,barrera antioxig.,connect.pressi
Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, amb barrera antioxigen , con-
nectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000     0,055 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,38
A013M000     0,055 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,18
B0A75800     1,450 u   Abraçadora plàstica,d/int.=20mm                                 0,31 0,45
BFB46515     1,020 m   Tub poliet.retic.D=20mm,g=1.9mm,barrera antioxig.               1,12 1,14
BFWB5405     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.retic. DN=20mm, metàl·lic,p/connec.press 2,76 0,83
BFYB5405     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=20mm,p/connec.pressió      0,05 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRES CÈNTIMS

EFB48715     m   Tub poliet.retic.D=25mm,g=2.3mm,barrera antioxig.,connect.pressi
Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, amb barrera antioxigen , con-
nectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000     0,055 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,38
A013M000     0,055 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,18
B0A75Y00     1,300 u   Abraçadora plàstica,d/int.=25mm                                 0,37 0,48
BFB48715     1,020 m   Tub poliet.retic.D=25mm,g=2.3mm,barrera antioxig.               2,01 2,05
BFWB5505     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.retic. DN=25mm, metàl·lic,p/connec.press 3,48 1,04
BFYB5505     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=25mm,p/connec.pressió      0,07 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS

EFB4A951     m   Tub poliet.retic.D=32mm,g=2.9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-
Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2.9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN
ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000     0,055 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,38
A013M000     0,055 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,18
B0A75E00     1,200 u   Abraçadora plàstica,d/int.=32mm                                 0,49 0,59
BFB4A951     1,020 m   Tub poliet.retic.D=32mm,g=2.9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO

15875-
2,08 2,12

BFWB5605     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.retic. DN=32mm, metàl·lic,p/connec.press 4,83 1,45
BFYB5605     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=32mm,p/connec.pressió      0,12 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

EN35XX08     u   Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, 
Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, d'acer inoxidable, per a tub de 16 - 25 mm de diàme-
tre nominal del tub, col·locada encastada amb maneta de pom col.locat superficialment

A012M000     0,070 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,75
A013M000     0,070 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,50
BN35XX08     1,000 u   Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, 15,00 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

ENC11020     u   Valv.equilib.rosca.d20mm,Kvs=5,7,ametall,preajust cabal,preses p
Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal,
preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

A012M000     0,180 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 4,50
A013M000     0,180 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 3,87
BNC11020     1,000 u   Vàl.equilib.rosca.d20mm,Kvs=5,7,ametall,preajust cabal,preses pr 51,24 51,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

EFQ33C6K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=32
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 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,88
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,61
BFQ33C6A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=32 3,45 3,52
BFYQ3080     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm                       0,22 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

EFQ33C7K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32
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 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,88
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,61
BFQ33C7A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32 3,49 3,56
BFYQ3080     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm                       0,22 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SETZE CÈNTIMS

EFQ33C9K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32
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 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,080 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,00
A013M000     0,080 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,72
BFQ33C9A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32 4,05 4,13
BFYQ3080     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm                       0,22 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

EFQ3367K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=13
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 22 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,88
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,61
BFQ3367A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=13 0,95 0,97
BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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EFQ3369K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=13
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 28 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,080 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,00
A013M000     0,080 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,72
BFQ3369A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=13 1,22 1,24
BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb UN CÈNTIMS

EFQ336BK     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=13
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 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
BFQ336BA     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=13 1,47 1,50
BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.1.2.2 ELECTRCITAT                                                     
APARTAT 1.1.2.2.2 QUADRES                                                         
EG1AU030     u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,5fileres,48passos de 9mm p

Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 5 file-
res de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perfora-
des, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions
550x900x175 mm, col·locat

A012H000     0,700 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 17,51
A013H000     0,700 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 15,02
BG1AU030     1,000 u   Armari metàl.,xapa electrozincada,p/quadre distr.,550x900x175mm 495,98 495,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 528,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

EG474D4E     u   Inter.càrreg.modular,100A,400V,(4P),sense indic.llum.fix.pres.  
Interruptor en càrrega modular de 100 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 pres-
sió

A012H000     0,330 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 8,26
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG474D4A     1,000 u   Inter.càrreg.modular,100A,400V,(4P),sense indic.llum.           81,44 81,44
BGW47000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.man.                                    0,46 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

EG42429H     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd.
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03
A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 8,76
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG42429H     1,000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd. 82,84 82,84
BGW42000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,38 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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EG426B9H     u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.
Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 8,76
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG426B9H     1,000 u   Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix. 142,83 142,83
BGW42000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,38 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EG415D59     u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415D59     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 22,47 22,47
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG415D5B     u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415D5B     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 22,87 22,87
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EG415D5C     u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415D5C     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 23,55 23,55
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EG415FJF     u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,230 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,75
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415FJF     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA, 67,95 67,95
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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EG4R4850     u   Contactor, 230V,20A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.         
Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18
mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pres-
sió

A012H000     0,310 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,76
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,07
BG4R4850     1,000 u   Contactor, 230V,20A,2NA,circuit potència 230V                   36,50 36,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

APARTAT 1.1.2.2.3 CANALITZACIONS I CONDUCTORS                                     
EG312326     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1.5mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312320     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1.5mm2                             0,85 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

EG312336     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312330     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2                             1,17 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

EG312676     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata             
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,040 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 1,00
A013H000     0,040 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,86
BG312670     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2                              8,24 8,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EG32B124     m   Cable H07Z-K (AS), 1x1.5mm2,col.tub                             
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1
x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,38
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,32
BG32B120     1,020 m   Cable H07Z-K (AS), 1x1.5mm2                                     0,21 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

EG32B134     m   Cable H07Z-K (AS), 1x2.5mm2,col.tub                             
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

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,38
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,32
BG32B130     1,020 m   Cable H07Z-K (AS), 1x2.5mm2                                     0,33 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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EG32B144     m   Cable H07Z-K (AS), 1x4mm2,col.tub                               
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1
x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,38
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,32
BG32B140     1,020 m   Cable H07Z-K (AS), 1x4mm2                                       0,50 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

EG2BXX27     m   Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, munta
Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, muntada superficialment amb suports a sostre o pa-
ret i amb separador inclòs. Inclou suport i la tapa en zones fora del cel ras.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG2BXX27     1,020 m   Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, munta 25,00 25,50
BGW2B000     10,000 u   P.p.accessoris p/canals planxa acer                             0,53 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb NOU CÈNTIMS

EG151512     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG151512     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.         1,63 1,63
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació quadr.                           0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EG161722     u   Caixa deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-54,munt.superf.           
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 12,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG161722     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-54,p/munt.superf.         8,37 8,37
BGW16000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació rectang.                         0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

EG21271J     m   Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió end
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment

A012H000     0,037 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,93
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,07
BG212710     1,020 m   Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N        0,71 0,72
BGW21000     1,000 u   P.p.accessoris p/tubs rígids PVC                                0,14 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

EG23E715     m   Tub rígid acer galv.,DN=20mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compres-
sió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

A012H000     0,037 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,93
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,07
BG23E710     1,020 m   Tub rígid acer

galv.,DN=20mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,
1,42 1,45

BGW23000     1,000 u   P.p.accessoris p/tubs rígids acer                               0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG380902     m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                            
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

A012H000     0,100 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 2,50
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG380900     1,020 m   Conductor Cu nu,1x35mm2                                         1,29 1,32
BGW38000     1,000 u   P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus                                  0,33 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

APARTAT 1.1.2.2.4 MECANISMES                                                      
EG61XX33     u   Caixa mec.central.,plàstic,2 columnes,p/4mecanismes modulars,mun

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb
capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou placa endolls i elements informatics i marc de la
caixa

A012H000     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 6,25
A013H000     0,066 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,42
BG61CEC4     1,000 u   Caixa mec.central.,plàstic,2col.x4mec.mod.,p/encastar           11,64 11,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

EG61XX34     u   Caixa mec.central.,plàstic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,mun
Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou placa endolls i elements informatics i marc de la
caixa

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,066 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,42
BG61CEC6     1,000 u   Caixa mec.central.,plàstic,3col.x6mec.mod.,p/encastar           14,90 14,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

EG61XX29     u   Caixa de mecanismes decoratica, per a sis elements, preu alt, pe
Caixa de mecanismes decoratica, per a sis elements, preu alt, per a muntatge sobre taula. Inclou placa endolls i
elements informatics i marc de la caixa

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 12,51
A013H000     0,500 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 10,73
BG61XX29     1,000 u   Caixa de mecanismes de coratica, per a sis elements, preu alt, p 22,00 22,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

EG63XX30     u   Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar a
Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, color
blanc, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor de punt de treball

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,75
A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,85
BG638153     1,000 u   Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu 3,03 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
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EG63815K     u   Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa verme
Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,75
A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,85
BG63815K     1,000 u   Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets,(2P+T),16A/250V,a/tapa verm 3,03 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

EG63115B     u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu alt,en
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu
alt, encastada

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,75
A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,85
BG63115B     1,000 u   Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu alt,p 4,68 4,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

EG641173     u   Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu alt,encastat        
Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,75
A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,85
BG641173     1,000 u   Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu altp/encastar       3,91 3,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

APARTAT 1.1.2.2.5 ENLLUMENAT                                                      
EG73XX31     u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-1C-FT, de B.E.G. B

Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-1C-FT, de B.E.G. Brück Electronic
GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sortida relé de
10A per a tot tipus de carregas incl. LED, Abast máx. transversal 24 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1
min a 30 min. Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada per a pulsador i detector esclau. Versió fals
sostre i superficie. Temperatura de funcionamient -25ºC fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comanda-
ment a distancia (opcional). Instal.lat i funcionant.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BG73XX31     1,000 u   Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXO 100,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINC EUROS

EG73XX32     u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-2C-FT, de B.E.G. B
Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-2C-FT, de B.E.G. Brück Electronic
GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sortida relé de
10A per a tot tipus de carregas incl. LED i  un canal amb sortida relé de 3A lliure de potencial per a conectar equips
HVAC Abast máx. transversal 24 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1 min a 30 min. Ajust valor crepuscular
10-2000 Lux. Incorpora entrada per a pulsador i detector esclau. Versió fals sostre i superficie. Temperatura de fun-
cionamient -25ºC fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia (opcional). Instal.lat i
funcionant.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BG73XX32     1,000 u   Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXO 135,00 135,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS
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EG73XX34     u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD2-M-2C-FT, de B.E.G. B
Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD2-M-2C-FT, de B.E.G. Brück Electronic
GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sortida relé de
10A per a tot tipus de carregas incl. LED i  un canal amb sortida relé de 3A lliure de potencial per a conectar equips
HVAC Abast máx. transversal 24 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1 min a 30 min. Ajust valor crepuscular

10-2000 Lux. Incorpora entrada per a pulsador i detector esclau. Versió fals sostre i superficie. Temperatura de fun-
cionamient -25ºC fins a +50ºC.
Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia (opcional). Instal.lat i funcionant

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BG73XX34     1,000 u   Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXO 200,00 200,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINC EUROS

EG73XX35     u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD2N-M-1C-LED-FT, de B.E
Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD2N-M-1C-LED-FT, de B.E.G. Brück
Electronic GmbH o equivalent, amb anell integrat amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sortida relé de 10A
per a tot tipus de carregas incl. Abast máx. transversal 10 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1 seg a 18h.
Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada per a pulsador i detector esclau. Anell embellidor amb 6
LEDs de 0,25W. Temperatura de funcionamient -25ºC fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comanda-
ment a distancia (opcional). Instal.lat i funcionant.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BG73XX35     1,000 u   Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXO 99,00 99,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS

EG73XX37     u   Detector de moviment de sostre LUXOMAT PD3N-1C, de B.E.G.       
Suministre y col.locació de detector de moviment de sostre amb un canal LUXOMAT PD3N-1C, de B.E.G. Brück
Electronic GmbH o equivalent, amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sortida relé de 10A per a tot tipus de
carregas incl. LED Abast máx. transversal 10 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1 min a 30 min o impuls
Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Versió fals sostre i superficie. Temperatura de funcionamient -25ºC fins a
+50ºC.
Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia (opcional). Instal.lat i funcionant

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BG73XX37     1,000 u   Suministre y col.locació de detector de moviment de sostre amb d 57,00 57,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS

EH61RC9A     u   Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,240-270lúmens,auton< 
Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de pro-
tecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH61RH9A     1,000 u   Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,240-270lúmens,auton< 86,59 86,59
BH6ZCR00     1,000 u   Caixa p/encastar llum d'emergència rect. ,param.vert./horitz.   3,92 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

EH22X131     u   Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperat
Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperatura de color de 4000, 2.400 lm i un grau de rendi-
ment de color Ra=85, UGR<22 de forma rodona i muntada encastada al sostre. Model NORMALIT HAT Ref.
EH24B o equivalent.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH22X131     1,000 U   Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperat 25,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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EH22X132     u   Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperat
Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperatura de color 4000K, protecció IP44, no regulable,
Model AVANT LED LEDPROOF ECCO Ref. LPE120038W 4000 o equivalent  muntada superficialment.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH22X132     1,000 u   Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperat 24,00 24,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

EH22X198     u   Downlight 80031                                                 
Llumenera decorativa encastar tipus downlight led, de 18 W de potència de la llumenera, 2475 lm de flux lluminós,
blanc RAL 9016, color 4000K blanc neutre, sistema de lents oval flood, commutable, tamany 5 30º, model ERCO
skim downlight oval flood 80031 o equivalent, encastada

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH22X198     1,000 u   Llumenera decorativa encastar tipus downlight led, de 18 W de po 204,00 204,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DISSET EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

EH22X203     u   Llumenera 60x60cm,19W  Mirac led                                
Llumenera de 60x60 cm, de led 19 W de potència de la llumenera, 2240 lm de flux lluminós, color 4000K blanc
neutre, sistema difusor doble parabòlic, blanc RAL 9016N , per perfil ocult, model ERCO Mirac LED o equivalent,
encastada

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH22X203     1,000 u   Llumenera de 60x60 cm, de led 19 W de potència de la llumenera, 216,00 216,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

EH41X208     m   Lluminària ascensor                                             
Aplic banyador de paret per a llum d'ascensor, model LAMP AMBIENT LED o equivalent, per a muntar superficial-
ment, col·locat

A012H000     0,120 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,00
A013H000     0,120 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,57
BH41X208     1,000 u   Aplic banyador de paret per a llum d'ascensor, model LAMP

AMBIEN
187,00 187,00

BH4W1000     0,250 u   Pp.acc.carril.enll.p/munt.superf.                               15,21 3,80
BH4Y1000     0,500 u   Pp.subj.carr.enll.p/munt.superf.                                1,39 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-SET EUROS amb SET CÈNTIMS

EH41X209     m   Lluminària d'escala aplic led                                   
Aplic banyador de paret per a llum d'escala, model LAMP AMBIENT LED 40w o equivalent, per a muntar superfi-
cialment, col·locat

A012H000     0,180 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 4,50
A013H000     0,180 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,86
BH41X209     1,000 u   Aplic banyador de paret per a llum d'escala, model LAMP AMBIENT 210,00 210,00
BH4W2000     0,250 u   Pp.acc.carril.enll.p/munt.susp.                                 15,21 3,80
BH4Y2000     0,500 u   Pp.subj.carr.enll.p/munt.susp.                                  7,96 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 1.1.2.3 CLIMATITZACIÓ                                                   
APARTAT 1.1.2.3.1 UNITATS EXTERIORS                                               
EED5XX31     u   Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal var

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, conden-
sació per aire, per a sistema d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor, possibilitat de funcionament amb
calefacció contínua, potència frigorífica de 44,8 kW i potència calorífica de 50,4, model LG ARUM160LTE5 o equi-
valent, elevada eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica
de 400 V, motors DC Inverter, col.locada. Inclou posta en marxa del servei tècnic del fabricant. Inclou la part pro-
porcional de neteja dels circuits amb nitrogen i la prova de pressió dels circuits frigorífics segons normativa vigent.

A012Q000     8,000 h   Oficial 1a frigorista                                           x 1,03 24,65 202,13
A013Q000     8,000 h   Ajudant frigorista                                              x 1,03 21,14 173,35
BED5XX31     1,000 u   Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal var 8.101,00 8.101,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.476,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

EEDAXX33     u   Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi invert
Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi inverter i Therma V de LG o equivalent model
PMNFP14A1, col.locada

A012G000     1,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 25,27
A013G000     1,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 21,67
BEDAXX33     1,000 u   Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi invert 76,00 76,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

EEZGXX15     kg  Càrrega gas R-407c/R-410a                                       
Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a. S'inclou treballs de neteja de les canonades
amb gas nitrògen. S'inclou la prova de pressió segons normativa vigent.

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 12,51
A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 10,73
BEZGXX15     1,000 kg  Carrega de gas R410                                             30,00 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

EG2AXX23     m   Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 300 m
Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 300 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada
sobre paraments

A012H000     0,130 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,25
A013H000     0,065 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,39
BG2AXX23     1,000 m   Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 300 m 28,00 28,00
BGW2AB00     1,000 u   P.p.accessoris p/canals plàstics,170-230mm                      0,44 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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APARTAT 1.1.2.3.2 UNITATS INTERIORS                                               
EEDDXX34     u   Unitat interior de sostre de tipus cassette ARNU05GTRD4         

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
amb 4 vies de sortida d'aire, de1.8 kW de potència tèrmica i 1.6kw de potència frigorífica, model LG AR-
NU05GTRD4 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigoríficR410 A,
col.locada. Inclou panell frontal 60x60 a vies PT-UQC o equivalent. Amb bomba de condensats inclosa.

A012G000     4,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 113,70
A013G000     4,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 97,51
BEDDXX34     1,000 u   Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centr 603,00 603,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 814,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS CATORZE EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

EEDDXX35     u   Unitat interior de sostre de tipus cassette ARNU07GTRD4         
Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
amb 4 vies de sortida d'aire, de 2.5 kW de potència tèrmica i 2.3kw de potència frigorífica, model LG AR-
NU07GTRD4 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A,
col.locada. Inclou panell frontal 60x60 a vies PT-UQC o equivalent. Totalment instal.lat i connectat a sistema de
canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb bomba de condensats inclosa.

A012G000     4,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 113,70
A013G000     4,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 97,51
BEDDXX35     1,000 u   Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centr 622,00 622,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 833,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

EEDDXX36     u   Unitat interior de sostre de tipus cassette ARNU09GTRD4         
Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
amb 4 vies de sortida d'aire, de 3.2 kW de potència tèrmica i 2.8kw de potència frigorífica, model LG AR-
NU09GTRD4 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A,
col.locada. Inclou panell frontal 60x60 a vies PT-UQC o equivalent. Totalment instal.lat i connectat a sistema de
canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb bomba de condensats inclosa.

A012G000     4,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 113,70
A013G000     4,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 97,51
BEDDXX36     1,000 u   Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centr 647,00 647,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 858,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

EEDDXX37     u   Unitat interior de sostre de tipus  ARNU12GTRD4                 
Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
amb 4 vies de sortida d'aire, de 4kW de potència tèrmica i 3.6kw de potència frigorífica, model LG ARNU12GTRD4
o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Inclou
panell frontal 60x60 a vies PT-UQC o equivalent. Totalment instal.lat i connectat a sistema de canonades frigorifi-
ques i electrèctiques i de senyal. Amb bomba de condensats inclosa.

A012G000     4,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 113,70
A013G000     4,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 97,51
BEDDXX37     1,000 u   Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centr 669,00 669,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 880,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VUITANTA EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

EEDDXX38     u   Unitat interior de sostre de tipus cassette ARNU15GTQD4         
Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
amb 4 vies de sortida d'aire, de 5kW de potència tèrmica i 4.5kw de potència frigorífica, model LG ARNU15GTQD4
o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Inclou
panell frontal 60x60 a vies PT-UQC o equivalent. Totalment instal.lat i connectat a sistema de canonades frigorifi-
ques i electrèctiques i de senyal. Amb bomba de condensats inclosa.

A012G000     4,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 113,70
A013G000     4,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 97,51
BEDDXX38     1,000 u   Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centr 730,00 730,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 941,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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EED9XX43     u   Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a sistema Mult
Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a sistema Multi V bomba de calor, col·locat.

A012Q000     0,500 h   Oficial 1a frigorista                                           x 1,03 24,65 12,63
A013Q000     0,500 h   Ajudant frigorista                                              x 1,03 21,14 10,83
BED9XX43     1,000 u   Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a sistema Mult 52,00 52,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

EED9XX47     u   Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recupera
Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal variable de refri-
gerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador individal, amb 8 sortides, tensió
d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.005 kW com a màxim, model LG PRH083 o equivalent,
col·locat

A012Q000     6,000 h   Oficial 1a frigorista                                           x 1,03 24,65 151,60
A013Q000     6,000 h   Ajudant frigorista                                              x 1,03 21,14 130,01
BED9XX47     1,000 u   Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recupera 2.510,00 2.510,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.791,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS NORANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

EEDAXX48     u   Unitat control remot per cable programable (termòstat) model LG 
Unitat control remot per cable programable (termòstat) model LG PREMTB001 o equivalent, color blanc, per unitats
interiors i recuperadors, col.locada, connectada i programada.

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 12,63
A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 10,83
BEDAXX48     1,000 u   Unitat control remot per cable programable (termòstat) model LG 60,00 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

EED9XX44     u   Junta de derivació LG ARBLB07121 o equivalent per a sistema Mult
Junta de derivació LG ARBLB07121 o equivalent per a sistema Multi V bomba de calor, col·locat.

A012Q000     0,500 h   Oficial 1a frigorista                                           x 1,03 24,65 12,63
A013Q000     0,500 h   Ajudant frigorista                                              x 1,03 21,14 10,83
BED9XX44     1,000 u   Junta de derivació LG ARBLB07121 o equivalent per a sistema Mult 98,00 98,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT 1.1.2.3.3 CANONADES FRIGORÍFIQUES                                         
EF5B24B1     m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,070 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,75
A013M000     0,070 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,50
B0A71100     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=6mm                                    0,26 0,15
BF5B2200     1,020 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0.8mm                          0,81 0,83
BFW5A2B0     1,500 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/4´´,p/soldar capil·lar.               1,61 2,42
BFY5CK00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/4´´,p/soldar per capilaritat  0,46 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

EF5B44B1     m   Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj
Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
B0A71300     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=10mm                                   0,27 0,15
BF5B4200     1,020 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0.8mm                          1,22 1,24
BFW5A4B0     1,500 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8´´,p/soldar capil·lar.               1,60 2,40
BFY5CL00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat  0,88 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
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EF5B54B1     m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj
Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,095 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,38
A013M000     0,095 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,04
B0A71400     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=12mm                                   0,27 0,15
BF5B5200     1,020 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0.8mm                          1,65 1,68
BFW5A5B0     1,500 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2´´,p/soldar capil·lar.               1,56 2,34
BFY5CN00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar per capilaritat  0,97 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

EF5A62B1     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad
Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013F000     0,100 h   Ajudant manyà                                                   x 1,02 21,25 2,16
B0A71600     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=16mm                                   0,27 0,15
BF5A6200     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0.8mm                          3,88 3,96
BFW5A6B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8´´,p/soldar capil·lar.               0,98 0,15
BFY5CP00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8´´,p/soldar per capilaritat  1,40 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

EF5A73B1     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/4´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb soldad
Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,110 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,75
A013F000     0,110 h   Ajudant manyà                                                   x 1,02 21,25 2,37
B0A71700     0,400 u   Abraçadora metàl.,d/int.=18mm                                   0,28 0,11
BF5A7300     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/4´´,g=1,0mm                          13,18 13,44
BFW5A7B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/4´´,p/soldar capil·lar.               1,62 0,24
BFY5CQ00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/4´´,p/soldar per capilaritat  1,50 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

EF5A83B1     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=7/8´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb soldad
Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,120 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 3,00
A013F000     0,120 h   Ajudant manyà                                                   x 1,02 21,25 2,59
B0A71900     0,400 u   Abraçadora metàl.,d/int.=22mm                                   0,29 0,12
BF5A8300     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=7/8´´,g=1,0mm                          15,31 15,62
BFW5A8B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=7/8´´,p/soldar capil·lar.               1,69 0,25
BFY5CR00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=7/8´´,p/soldar per capilaritat  1,75 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb ONZE CÈNTIMS

EF5AA3B1     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´1/8´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb sol
Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,130 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 3,25
A013F000     0,130 h   Ajudant manyà                                                   x 1,02 21,25 2,80
B0A71C00     0,300 u   Abraçadora metàl.,d/int.=28mm                                   0,31 0,09
BF5AA300     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´1/8´´,g=1,0mm                       20,16 20,56
BFW5AAB0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1´´1/8´´,p/soldar capil·lar.            5,01 0,75
BFY5CT00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1´´1/8´´,p/soldar per capilarita 1,96 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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EFQ3665L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=13
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
BFQ3665A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=13 1,62 1,65
BFYQ3030     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

EFQ3689L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=19
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013M000     0,100 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,15
BFQ3689A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=19 4,18 4,26
BFYQ3040     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm                       0,13 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EFQ36C9L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=32
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013M000     0,100 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,15
BFQ36C9A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=32 5,92 6,04
BFYQ3080     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm                       0,22 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

EG312336     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312330     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2                             1,17 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG31X145     m   Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, ap
Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de secció per fil.
Totalment muntat, connexionat i provat.

A012H000     0,020 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,50
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG31X145     1,020 m   Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, ap 1,00 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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APARTAT 1.1.2.3.4 SANEJAMENT                                                      
ED11X142     m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

A012J000     0,360 h   Oficial 1a                                                      x 1,02 24,65 9,01
A013J000     0,180 h   Ajudant                                                         x 1,02 21,14 3,86
BD13129B     1,250 m   Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=40mm,llarg.=5m,p/en
0,94 1,18

BDW3B200     1,000 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm                              0,73 0,73
BDY3B200     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=40mm                                  0,01 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

ED11X143     m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=32
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Inclou part proporcional de sifons de connexió a unitat
interior

A012J000     0,360 h   Oficial 1a                                                      x 1,02 24,65 9,01
A013J000     0,180 h   Ajudant                                                         x 1,02 21,14 3,86
BD13119B     1,250 m   Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=32mm,llarg.=5m,p/en
0,74 0,93

BDW3B100     1,000 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=32mm                              0,67 0,67
BDY3B100     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=32mm                                  0,01 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.1.2.4 VENTILACIÓ                                                      
APARTAT 1.1.2.4.1 UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE                                    
EEMHXX53     u   Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o equivale

Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o equivalent, per a UTAs de mitja tamany  fins 28kw
connectades amb unitats VRV exteriors, col.locat i connectat

A012G000     1,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 25,27
A013G000     1,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 21,67
BEMHXX53     1,000 u   Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o

equivale
160,00 160,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

EEMHXX51     u   Recuperador de calor amb un cabal de 1.500 m3/h a una pressió es
Recuperador de calor amb un cabal de 1.500 m3/h a una pressió estàtica de 150 Pa (dades sense bateria frigorifi-
ca), de posició vertical amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x400 W de potència elèctrica total absorbida, In-
clou bateria frigorífica de 9.2kw model LG E-AVDU-REVAC-1800 o equivalent, col.locat i connectat a instal.lació
elèctrica, de control, i de sanejament, inclou connexió amb tolva flexible als quatre conductes d'aire. Inclou peus
de muntatge vertical i amortidors. Muntatge interior edifici  i muntatge exterior edifici per tant s'ha d'incloure un sos-
tre anti pluja. Inclou filtre F8 i prefiltre F6.

A012G000     8,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 202,13
A013G000     8,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 173,35
BEMHXX51     1,000 u   Recuperador de calor amb un cabal de 1.500 m3/h a una pressió es 6.712,00 6.712,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.087,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL VUITANTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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EEMHXX52     u   Recuperador de calor amb un cabal de 1.800 m3/h a una pressió es
Recuperador de calor amb un cabal de 1.800 m3/h a una pressió estàtica de 150 Pa (dades sense bateria frigorifi-
ca), de posició vertical amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x400 W de potència elèctrica total absorbida, In-
clou bateria frigorífica de 13,8kw model LG E-AVDU-REVAC-2300 o equivalent, col.locat i connectat a instal.lació
elèctrica, de control, i de sanejament, inclou connexió amb tolva flexible als quatre conductes d'aire. Inclou peus
de muntatge vertical i amortidors. Muntatge exterior edifici per tant s'ha d'incloure un sostre anti pluja. Inclou filtre F8
i prefiltre F6.

A012G000     8,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 202,13
A013G000     8,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 173,35
BEMHXX52     1,000 u   Recuperador de calor amb un cabal de 1.800 m3/h a una pressió es 7.162,00 7.162,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.537,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

EEMHXX50     u   Recuperador de calor amb un cabal de 792 m3/h a una pressió està
Recuperador de calor amb un cabal de 792 m3/h a una pressió estàtica de 150 Pa (dades sense bateria frigorifica),
de posició vertical amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x290 W de potència elèctrica total absorbida, Inclou ba-
teria frigorífica de 6.3kw model LG E-AVDU-REVAC-900 o equivalent, col.locat i connectat a instal.lació elèctrica,
de control, i de sanejament, inclou connexió amb tolva flexible als quatre conductes d'aire. Inclou peus de muntat-
ge vertical. Muntatge interior edifici. Inclou filtre F8 i prefiltre F6.

A012G000     7,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 189,50
A013G000     7,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 162,51
BEMHXX50     1,000 u   Recuperador de calor amb un cabal de 792 m3/h a una pressió està 4.040,00 4.040,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.392,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb UN CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EP43XX81     u   Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb condu
Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb conductors de coure, per a telegestió, col·locat

A012M000     0,013 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,33
A013M000     0,013 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,28
BP43XX81     1,000 m   Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb

condu
1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

EG151512     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG151512     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.         1,63 1,63
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació quadr.                           0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EED9X155     u   Kit de control d'aire per retorn per a recuperador model LG ENCX
Kit de control d'aire per retorn per a recuperador model LG ENCXLE3 o equivalent, col·locat

A012Q000     1,000 h   Oficial 1a frigorista                                           x 1,03 24,65 25,27
A013Q000     1,000 h   Ajudant frigorista                                              x 1,03 21,14 21,67
BED9X155     1,000 u   Kit de control d'aire per retorn per a recuperador model LG ENCX 392,00 392,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 438,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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APARTAT 1.1.2.4.2 CONDUCTES I REIXES                                              
EE51XX64     m2  Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, con-
ductivitat tèrmica = 0,032 W/(mK) a 10º C, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de
vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER NETO o
equivalent, muntat encastat en el cel ras. Reacció al foc B-s1, d

A012G000     0,320 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 8,01
A013G000     0,320 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 6,87
BE51LQ11HI8P 1,150 m2  Panell ríg.CLIMAVER NETO.ll.vidr.ext.alum.+mall.vidr.+kraft,int. 17,20 19,78
BEW5B000     0,500 u   Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt           4,85 2,43
BEY5B000     1,000 u   P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt                         0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

EE51XX65     m2  Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/
Formació d'embocadura de reixa o recuperador de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, conductivitat tèrmica = 0,032 W/(mK) a 10º C, amb recobriment exterior de alu-
mini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie
Conductes Climaver d'ISOVER NETO o equivalent, muntat encastat en el cel ras. Reacció al foc B-s1, d

A012G000     0,320 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 8,01
A013G000     0,320 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 6,87
BE51LQ11HI8P 1,150 m2  Panell ríg.CLIMAVER NETO.ll.vidr.ext.alum.+mall.vidr.+kraft,int. 17,20 19,78
BEW5B000     0,500 u   Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt           4,85 2,43
BEY5B000     1,000 u   P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt                         0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

EEK1XX66     u   Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes corbades o
Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes corbades orientables individualment i paral.leles a la cota major
per instal.lar a partir de 2.6mts d'alçada, d'alumini anoditzat platejat, de 562x100 mm, model MADEL AMT-AC+SP
o equivalent, amb comporta de regulació de cabal tipus corredissa, amb plènum de connexió i fixada al bastiment
del sostre de plaques de 60x60 de perfileria vista.

A012G000     0,400 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 10,01
A013G000     0,400 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 8,58
BEK1XX66     1,000 u   Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes corbades o 27,00 27,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

EE5ZXX71     m   Transició de tub rectangular a tub rodò de diferents diàmetres p
Transició de tub rectangular a tub rodò de diferents diàmetres per a connectar a recuperador

A012G000     1,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 25,27
BE5ZXX72     1,000 u   Transició de tub rectangular a tub rodò de diferents diàmetres p 100,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

EE41XX72     m   Xemeneia circ.helic. ac.galv+fibra+ac.galv.,d=300mm,munt.superf.
Conducte circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre per tram exterior del
conducte de ventilació , muntada superficialment. S'inclou colzes i suports.

A012G000     1,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 37,90
A013G000     1,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 32,50
BE41GGCA     1,000 m   Xemeneia circ.helic. ac.galv+fibra+ac.galv.,d=300mm             30,52 30,52
BEW49002     1,000 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=300mm                        7,29 7,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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EE42XX73     m   Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de
Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, auto-
connectable, muntat superficialment. Inclou aïllament interior de 10mm i accessori de sortida antipluja i amb malla
anti ocells.

A012G000     0,650 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 16,26
A013G000     0,650 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 13,95
BE42XX73     1,000 m   Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 275 mm de 25,00 25,00
BEW49001     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=275mm                        7,22 2,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

EE42XX74     m   Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de
Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, auto-
connectable, muntat superficialment  Inclou aïllament interior de 10mm i accessori de sortida antipluja i amb malla
anti ocells.

A012G000     0,650 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 16,26
A013G000     0,650 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 13,95
BE42XX74     1,000 m   Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de 28,00 28,00
BEW4A001     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=350mm                        8,12 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

APARTAT 1.1.2.4.3 VENTILACIÓ LAVABOS                                              
EEM1XX68     u   Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta 

Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta les seves prestacions a les condicions ambientals a
través de dos sensors, un detector de presència i a un sensor d'humitat  , monofàsic per a 230 V de tensió, de 100
m3/h de cabal a 32Pa, de pressió mitjana i fixat al conducte de distribució. Model Soler i Palau SILENT DUAL 200
o equivalent.

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 12,63
A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 10,83
BEM1XX68     1,000 u   Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta 125,00 125,00
BEWMB000     0,500 u   Suport estàndard antivibr.p/ventil.axial,preu alt               15,87 7,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EE42XX80     m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0.6mm,autoconne
Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, au-
toconnectable, muntat superficialment. S'inclouen accessoris i suports.

A012G000     0,250 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 6,25
A013G000     0,250 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 5,36
BE42Q421     1,020 m   Conducte llis circ. de planxa

ac.galv.,D=125mm,g=0.6mm,autoconne
4,72 4,81

BEW44000     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm                        4,96 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 1.1.2.5 TELEGESTIÓ                                                      
EP43X101     m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treballar fins a velo-
citat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda (lliure
d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classificació CPR, col·locat sota tub o canal

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,38
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,32
BP43X101     1,000 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa 0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EG312636     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2.5mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312630     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2.5mm2                             1,79 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG151512     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG151512     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.         1,63 1,63
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació quadr.                           0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EP43XX81     u   Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb condu
Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb conductors de coure, per a telegestió, col·locat

A012M000     0,013 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,33
A013M000     0,013 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,28
BP43XX81     1,000 m   Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb

condu
1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 1.1.2.6 VEU I DADES                                                     
EP7EX100     u   Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d�

Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d’antena externa. Model Extreme networks
AP305C/CX o equivalent. Punt d'accés basat en un nou sistema-ona-xip (SoC) amb dues ràdios integrats de doble
banda que proporciona el millor valor amb Wi-Fi 6 d’alta eficiència.Tecnologia avançada de ràdio 802.11ax 2x2: 2
taxes de dades de fins a 2,4 Gbps simultàniament tant en el 2.4 Ràdio GHz i 5 GHz. Connectivitat dual de 5 GHz
S’inclou un sensor de llum integrat i mesurador d’energia integrat per ajudar a conservar el consum d’energia.
Amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat

A012M000     4,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 100,08
A013M000     4,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 85,95
BP7EX100     1,000 u   Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d� 145,00 145,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

EP43X101     m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treballar fins a velo-
citat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda (lliure
d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classificació CPR, col·locat sota tub o canal

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,38
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,32
BP43X101     1,000 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa 0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EP73X146     u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,des
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6A
UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

A012M000     0,180 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 4,50
BP7381J3     1,000 u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a

F/UTP,des
11,54 11,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EP73X102     u   Presa multimèdia,tipus univ.,+connector HDMI,a/tapa,encastada   
Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI femella 2.0 4K 100Mbps, amb tapa, instal.lada en basti-
dor de caixa de punt de treball. Inclou soldadura al cable HDMI o el seu grimpat.

A012M000     0,170 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 4,25
A013M000     0,133 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,86
BP73A114     1,000 u   Presa multimèdia,tipus univ.,connector HDMI,a/tapa,p/encastar   18,01 18,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

EP43X103     m   Cable per a transmissió de dades HDMI per a punt de projector, a
Cable per a transmissió de dades HDMI per a punt de projector, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub
o canal

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,38
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,32
BP43X103     1,000 m   Cable per a transmissió de dades HDMI per a punt de projector, a 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

EG225815     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=25mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225810     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=25mm,2J,320N,2000V          0,45 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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EG225915     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=32mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225910     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=32mm,2J,320N,2000V          0,68 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.1.2.9 SEGURETAT                                                       
EMD6U010     m   Conductor blindat,apantallat,4x1mm2,col·locat en tub            

Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub
A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,38
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,32
BMD6U010     1,000 m   Conductor blindat+apant.,4x1mm2                                 0,72 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

EMD1E531     u   Detector dual (IR+MW), abast 16m, 9cortines, angle 78°, antiemma
Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 16 m, amb 9 cortines,
camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmascarament, ali-
mentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,25
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,37
BMD1E530     1,000 u   Detector dual (IR+MW), abast 16m, 9cortines, angle 78°, antiemma 101,21 101,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DOTZE EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

EMD1EB31     u   Detector dual (IR+MW) sostre, radi 10m, 18cortines, angle 360°, 
Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW) de sostre, radi de cobertura de 10 m, amb
18 cortines, camp de visió de 360°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmas-
carament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment

A012M000     0,500 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 12,51
A013M000     0,500 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 10,74
BMD1EB30     1,000 u   Detector dual (IR+MW) sostre, radi 10m, 18cortines, angle 360°, 155,92 155,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-NOU EUROS amb DISSET CÈNTIMS

EMD23210     u   Contacte magnètic cablej., plàstic ABS, p/munt.superf., 17mm, IP
Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en
ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 17 mm (12 mm per a portes de ferro), amb contacte NC d'alarma i
tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN
50131-2-6, col·locat

A012M000     0,500 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 12,51
A013M000     0,500 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 10,74
BMD23210     1,000 u   Contacte magnètic cablej., plàstic ABS, p/munt.superf., 17mm, IP 21,77 21,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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EG151512     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG151512     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.         1,63 1,63
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació quadr.                           0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.1.2.10 INCENDIS                                                        
EM132121     u   Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal llum

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb se-
nyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

A012M000     0,240 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,00
A013M000     0,240 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,16
BM132121     1,000 u   Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal llum 54,81 54,81
BMY13000     1,000 u   P.p.elements especials p/siren.                                 0,58 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EM1422D2     u   Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+rearmable,direccio
Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element frà-
gil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

A012M000     0,240 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,00
A013M000     0,240 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,16
BM1422D2     1,000 u   Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+rearmable,direccio 240,71 240,71
BMY14000     1,000 u   P.p.elements especials p/pols.alarm.                            0,29 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

EG151512     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG151512     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.         1,63 1,63
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació quadr.                           0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG31X127     m   Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació
Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació (AS+) resistent al foc 3 hores, bipolar, de secció
2 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Model CAB017100
Plana Fabrega o equivalent.

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,38
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,32
BG31X127     1,020 m   Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació 1,00 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

17 de marzo de 2020  Pàgina 42



QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EM31261J     u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 5,00
A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 4,30
BM312611     1,000 u   Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat            39,02 39,02
BMY31000     1,000 u   P.p.elements especials p/extint.                                0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

EM31351J     u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret       
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 5,00
A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 4,30
BM313511     1,000 u   Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat                         72,82 72,82
BMY31000     1,000 u   P.p.elements especials p/extint.                                0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

EMSB31F1     u   Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhes
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhe-
siva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
BMSB31F0     1,000 u   Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhes 10,60 10,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb DEU CÈNTIMS

EMSBCDF1     u   Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,làm.vinil/
Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina de vinil
autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
BMSBCDF0     1,000 u   Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,làm.vinil/ 14,67 14,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb DISSET CÈNTIMS

EM31X150     u   Segellat de pas de safata de 300x60mm amb varis sacs intumescent
Segellat de pas de safata de 300x60mm amb varis sacs intumescents EI90, instal·lat

A012M000     0,400 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 10,01
A013M000     0,400 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 8,60
BM31X150     1,000 u   Segellat de pas de safata de 300x60mm amb varis sacs

intumescent
100,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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CAPITOL 16 LEGALITZACIONS                                                  
EY02XXX2     u   As built                                                        

Un cop finalitzada obra. Realització d'un inventari de la instal.lació de l'edifici , format per:

* Llistat de tots els elements que conformen la instal.lació , indicant marca, model, referències, potències, diàme-
tres i qualsevol altre característica definitòria de l'equip o accessori. El llistat es realitzarà amb programa informàtic
a decidir per el Titular (excell, acces, TCQ...).

* Planòls AS-Built de tots els elements que conformen la instal.lació, indicant característiques definitòries dels ele-
ments i accessoris.

* Entrega de manuals i informació tècnica dels equips i accessoris. Realització d'un dossier amb aquesta docu-
mentació.

Aquest inventari serà propietat del Ajuntament de Terrassa i es podrà fer servir en futures licitacions d'obres.
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS

EY02XXX1     u   Projecte de legalització de la instal.lació elèctrica, instal.la
Projecte de legalització de la instal.lació elèctrica, instal.lació RITE, entrega de tots els certificats de les instal.lació i
en concret de la instal.lació contra incendis segons SP-136 de Bombers de la Generalitat.
S'inclou el pagament per la contractació de la entitat de control per la inspecció inicial elèctrica.
S'inclou el pagament de les taxes i la inscripció en el canal empresa de la instal.lació elèctrica, Rite i incendis.
S'inclou el contracte de manteniment del primer any de les instal.lacions RITE.
S'inclou la certificació del sistema estructurat de cablatge i les preses de categoria 6A.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL EUROS
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CAPITOL 17 INSTAL·LACIONS BAR RESTAURANT                                   
SUBCAPITOL 1.2.1.1 FONTANERIA                                                      
APARTAT 1.2.1.1.3 CANONADES I AÏLLAMENT                                           
EFB44515     m   Tub poliet.retic.D=16mm,g=2mm,barrera antioxig.,connect.pressió,

Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connec-
tat a pressió i col·locat superficialment

A012M000     0,050 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,25
A013M000     0,050 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,07
B0A75600     1,600 u   Abraçadora plàstica,d/int.=16mm                                 0,28 0,45
BFB44515     1,020 m   Tub poliet.retic.D=16mm,g=2mm,barrera antioxig.                 0,71 0,72
BFWB5305     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.retic. DN=16mm, metàl·lic,p/connec.press 1,83 0,55
BFYB5305     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=16mm,p/connec.pressió      0,05 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS

EFB46515     m   Tub poliet.retic.D=20mm,g=1.9mm,barrera antioxig.,connect.pressi
Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, amb barrera antioxigen , con-
nectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000     0,055 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,38
A013M000     0,055 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,18
B0A75800     1,450 u   Abraçadora plàstica,d/int.=20mm                                 0,31 0,45
BFB46515     1,020 m   Tub poliet.retic.D=20mm,g=1.9mm,barrera antioxig.               1,12 1,14
BFWB5405     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.retic. DN=20mm, metàl·lic,p/connec.press 2,76 0,83
BFYB5405     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=20mm,p/connec.pressió      0,05 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRES CÈNTIMS

EFB48715     m   Tub poliet.retic.D=25mm,g=2.3mm,barrera antioxig.,connect.pressi
Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, amb barrera antioxigen , con-
nectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000     0,055 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,38
A013M000     0,055 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,18
B0A75Y00     1,300 u   Abraçadora plàstica,d/int.=25mm                                 0,37 0,48
BFB48715     1,020 m   Tub poliet.retic.D=25mm,g=2.3mm,barrera antioxig.               2,01 2,05
BFWB5505     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.retic. DN=25mm, metàl·lic,p/connec.press 3,48 1,04
BFYB5505     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=25mm,p/connec.pressió      0,07 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS

EFB4A951     m   Tub poliet.retic.D=32mm,g=2.9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-
Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2.9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN
ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000     0,055 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,38
A013M000     0,055 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,18
B0A75E00     1,200 u   Abraçadora plàstica,d/int.=32mm                                 0,49 0,59
BFB4A951     1,020 m   Tub poliet.retic.D=32mm,g=2.9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO

15875-
2,08 2,12

BFWB5605     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.retic. DN=32mm, metàl·lic,p/connec.press 4,83 1,45
BFYB5605     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=32mm,p/connec.pressió      0,12 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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EFB4CB51     m   Tub poliet.retic.D=40mm,g=3.7mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-
Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3.7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN
ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000     0,060 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,50
A013M000     0,060 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,29
B0A75F02     1,100 u   Abraçadora plàstica,d/int.=40mm                                 0,68 0,75
BFB4CB51     1,020 m   Tub poliet.retic.D=40mm,g=3.7mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO

15875-
3,41 3,48

BFWB5705     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.retic. DN=40mm, metàl·lic,p/connec.press 7,48 2,24
BFYB5705     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=40mm,p/connec.pressió      0,18 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

EN35XX08     u   Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, 
Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, d'acer inoxidable, per a tub de 16 - 25 mm de diàme-
tre nominal del tub, col·locada encastada amb maneta de pom col.locat superficialment

A012M000     0,070 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,75
A013M000     0,070 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,50
BN35XX08     1,000 u   Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, 15,00 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

EN31XX09     u   Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, 
Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, d'acer inoxidable, per a tub de 32 mm de diàmetre
nominal del tub, col·locada encastada amb maneta de pom col.locat superficialment

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,25
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,37
BN31XX09     1,000 u   Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, 25,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

ENC11020     u   Valv.equilib.rosca.d20mm,Kvs=5,7,ametall,preajust cabal,preses p
Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal,
preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

A012M000     0,180 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 4,50
A013M000     0,180 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 3,87
BNC11020     1,000 u   Vàl.equilib.rosca.d20mm,Kvs=5,7,ametall,preajust cabal,preses pr 51,24 51,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

EFQ33C6K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=32
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 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,88
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,61
BFQ33C6A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=32 3,45 3,52
BFYQ3080     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm                       0,22 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

EFQ33C7K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32
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 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,88
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,61
BFQ33C7A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32 3,49 3,56
BFYQ3080     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm                       0,22 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SETZE CÈNTIMS

17 de marzo de 2020  Pàgina 46



QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EFQ33C9K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32
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 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,080 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,00
A013M000     0,080 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,72
BFQ33C9A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32 4,05 4,13
BFYQ3080     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm                       0,22 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

EFQ33CBK     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32
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'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
BFQ33CBA     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32 4,40 4,49
BFYQ3080     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm                       0,22 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

EFQ33ECK     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
BFQ33ECA     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40 8,39 8,56
BFYQ3090     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm                       0,27 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

EFQ3366K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=13
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 18 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,88
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,61
BFQ3366A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=13 0,86 0,88
BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

EFQ3367K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=13
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 22 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,88
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,61
BFQ3367A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=13 0,95 0,97
BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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EFQ3369K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=13
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 28 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,080 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,00
A013M000     0,080 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,72
BFQ3369A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=13 1,22 1,24
BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb UN CÈNTIMS

EFQ336BK     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=13
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 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
BFQ336BA     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=13 1,47 1,50
BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

EFQ336CK     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=13
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C,
per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
BFQ336CA     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=13 1,70 1,73
BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT 1.2.1.1.4 PRODUCCIÓ ACS MASIA                                             
EJ71XX10     u   Dipòsit acumulador d'acer inoxidable, intercambiador per ACS, am

Dipòsit acumulador d'acer inoxidable, intercambiador per ACS, amb serpentí de gran superfície , de 750 l de capa-
citat, material duplex 2205, model LG OSHW-750D amb 5 anys de garàntia col·locat sobre bancada

A0121000     1,000 h   Oficial 1a                                                      x 1,03 23,85 24,45
A0140000     1,000 h   Manobre                                                         x 1,03 19,91 20,41
BJ71XX10     1,000 u   Dipòsit acumulador d'acer inoxidable, intercambiador per ACS, am 2.517,00 2.517,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.561,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

EED5XX11     u   Unitat exterior d'alta temperatura monofàsic per aerotermia mode
Unitat exterior d'alta temperatura monofàsic per aerotermia model Therma V split de 16kw, gas refrigerant R410 A,
d'1 mòdul, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funciona-
ment i instal·lació, col.locada

A012Q000     3,000 h   Oficial 1a frigorista                                           x 1,03 24,65 75,80
A013Q000     3,000 h   Ajudant frigorista                                              x 1,03 21,14 65,01
BED5XX11     1,000 u   Unitat exterior d'alta temperatura monofàsic per aerotermia mode 2.631,00 2.631,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.771,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS SETANTA-UN EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

EEDAXX12     u   Unitat interior kit hidràulic alta temperatura, monofàsic, amb r
Unitat interior kit hidràulic alta temperatura, monofàsic, amb resistència electrica de 6,13kw, temperatura d'aigua de
sortida fins a 80ºC, model LG HN1610H.NK2 o equivalent, col.locada. Inclou la seva programació

A012G000     4,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 113,70
A013G000     4,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 97,51
BEDAXX12     1,000 u   Unitat interior kit hidràulic alta temperatura, monofàsic, amb r 2.398,00 2.398,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.609,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SIS-CENTS NOU EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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EF5A42B1     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad
Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013F000     0,100 h   Ajudant manyà                                                   x 1,02 21,25 2,16
B0A71300     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=10mm                                   0,27 0,15
BF5A4200     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0.8mm                          1,45 1,48
BFW5A4B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8´´,p/soldar capil·lar.               1,60 0,24
BFY5CL00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat  0,88 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

EF5A62B1     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad
Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013F000     0,100 h   Ajudant manyà                                                   x 1,02 21,25 2,16
B0A71600     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=16mm                                   0,27 0,15
BF5A6200     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0.8mm                          3,88 3,96
BFW5A6B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8´´,p/soldar capil·lar.               0,98 0,15
BFY5CP00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8´´,p/soldar per capilaritat  1,40 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

EFQ3685L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=19
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
BFQ3685A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=19 2,85 2,91
BFYQ3040     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm                       0,13 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

EFQ33E9M     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=40
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 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

A012M000     0,140 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 3,50
A013M000     0,140 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 3,01
BFQ33E9A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=40 7,31 7,46
BFYQ3090     1,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm                       0,27 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

EF52A3B3     m   Tub Cu R250 (semidur),DN=28mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil.,di
Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

A012M000     0,225 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 5,63
A013M000     0,225 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 4,83
B0A75C00     0,450 u   Abraçadora plàstica,d/int.=28mm                                 0,43 0,19
BF52A300     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur),DN=28mm,g=1mm,UNE-EN 1057              5,38 5,49
BFW52AB0     0,450 u   Acc.tub coureDN=28mm, p/ soldar capil·lar.                      2,39 1,08
BFY5AA00     1,500 u   Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=28mm,p/soldar per capilaritat    0,25 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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EN316A27     u   Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=1´´,PN=
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre
nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 5,00
A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 4,30
BN316A20     1,000 u   Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,inox.1.4408,DN=1´´,PN= 16,64 16,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

ENF51637     u   Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1´´,P=6bar,temp=120°C,mun
Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1´´, tarada a 6 bar, de
temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 5,00
A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 4,30
BNF51631     1,000 u   Vàlv.seg.ACS+rosca,llautó,connex.H-H,D=1´´,P=6bar,temp=120°C   17,53 17,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

ENFBU010     u   Vàlvula de buidat,DN=1'',16 bar,preu alt,roscada                
Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,25
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,37
BNFBU010     1,000 u   Vàlvula buidat,DN=1'',16bar,preu alt+embut desguàs p/vàlvula 1'' 19,78 19,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

ENFC1217     u   Vàlv.ompl.aut.,llautó,connex.M-H,D=1/2´´,munt.superf.           
Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió mascle-femella de diàmetre 1/2´´, muntada superficialment

A012M000     0,165 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 4,13
A013M000     0,165 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 3,55
BNFC1211     1,000 u   Vàlv.ompl.aut. llautó,connex.M-H,D=1/2´´                        22,26 22,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

ENE1XX13     u   Filtre magnètic ciclònic i defangador amb colador d'acer inoxida
Filtre magnètic ciclònic i defangador amb colador d'acer inoxidable, de diàmetre nominal 1´´, i malla de 0.5mm,
roscat, muntat superficialment. Disposarà de purga d'aire, decantació i neteja de de llots, separació magnètica

A012M000     0,300 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 7,51
A013M000     0,300 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 6,45
BNE1XX13     1,000 u   Filtre magnètic ciclònic i defangador amb colador d'acer inoxida 175,00 175,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

EEU11113     u   Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´         
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de
3/8´´ de diàmetre, roscat

A012G000     0,300 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 7,51
A013G000     0,075 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 1,61
BEU11113     1,000 u   Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´         5,88 5,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS

EEU4U015     u   Dipòsit exp.35l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',r
dipòsit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D,
col·locat roscat

A012G000     0,250 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 6,25
A013G000     0,250 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 5,36
BEU4U015     1,000 u   Dipòsit exp.,35l,acer,mem.elàstica,connexió D=3/4'              73,49 73,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS
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EEU4XX22     u   Racor dielèctric d'aïllament per a la connexió dels dipòsits de 
Racor dielèctric d'aïllament per a la connexió dels dipòsits de producció d'ACS. Pressió de treball 16bar, temperatu-
ra de treball -20 a 105ºC, col·locat roscat

A012G000     0,250 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 6,25
A013G000     0,250 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 5,36
BEU4XX22     1,000 u   Racor dielèctric d'aïllament per a la connexió dels dipòsits de 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS

ENL1XX14     u   Bomba circuladora per a sistema d'aerotermia per a 1800 l/h i 5m
Bomba circuladora per a sistema d'aerotermia per a 1800 l/h i 5mcda de perdua de carrega, motor monofàsic de
230 V de tensió d'alimentació i 180 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0.21 segons REGLA-
MENTO (CE) 641/2009, muntada brides

A012M000     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 25,02
A013M000     1,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 21,49
BNL1XX14     1,000 u   Bomba circuladora per a sistema d'aerotermia per a 1800 l/h i 5m 250,00 250,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

ED11X142     m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

A012J000     0,360 h   Oficial 1a                                                      x 1,02 24,65 9,01
A013J000     0,180 h   Ajudant                                                         x 1,02 21,14 3,86
BD13129B     1,250 m   Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=40mm,llarg.=5m,p/en
0,94 1,18

BDW3B200     1,000 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm                              0,73 0,73
BDY3B200     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=40mm                                  0,01 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

EG312636     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2.5mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312630     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2.5mm2                             1,79 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

EEZGXX15     kg  Càrrega gas R-407c/R-410a                                       
Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a. S'inclou treballs de neteja de les canonades
amb gas nitrògen. S'inclou la prova de pressió segons normativa vigent.

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 12,51
A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 10,73
BEZGXX15     1,000 kg  Carrega de gas R410                                             30,00 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

EEZGXX70     kg  Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R32, s'i
Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R32, s'inclou neteja de les canonades amb gas nitrògen i la
prova de pressió segons normativa vigent.

A012G000     1,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 25,02
A013G000     1,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 21,46
BEZGXX70     1,000 u   Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R32, s'i 15,00 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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ENL1XX21     u   Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb
Bomba circuladora de rotor humit per a instal·lacions d'ACS, amb connexions roscades d'1 1/2´´, pressió màxima
4 mcda, cabal màxim 1 m3/h, motor monofàsic de 230 V de tensió d'alimentació i 140 W de potència amb regula-
ció de 3 velocitats, grau de protecció IP44, muntada entre tubs. Inclou sistema de control de parada i posta en mar-
xa per diferencial de temperatura de 3ºC instal.lat en el punt mes llunyà de la instal.lació. Inclou sonda de tempera-
tura d'inmersió i el seu cablejat i canalitzacions.

A012M000     2,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 50,04
A013M000     2,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 42,98
BNL1A270     1,000 u   Bomb.circ.ACS,rosc.,1 1/2´´

(DN=15mm),Pmàx.=0.7bar,Qmàx.=4.2m3/h
289,60 289,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 382,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

EEDAXX33     u   Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi invert
Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi inverter i Therma V de LG o equivalent model
PMNFP14A1, col.locada

A012G000     1,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 25,27
A013G000     1,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 21,67
BEDAXX33     1,000 u   Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi invert 76,00 76,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

APARTAT 1.2.1.1.5 PRODUCCIÓ ACS VESTUARIS                                         
EED5XX21     u   Unitat d'aerotermia per ACS model BSLDDS500A. BAESOL B30 o equiv

Unitat d'aerotermia per ACS model BSLDDS500A. BAESOL B30 o equivalent. Aerotermia per la producció de ACS
de 500l. Cos d'acer inoxidable DUPLEX 2205 d'alta calitat. Presió máx. ser. 6 bar. Clasificació energètica LOT1 A.
Compresor Alternatiu. Temperatura de producció de ACS 60ºC. Conexions hidràuliques 1´´. Incorpora
Resistència elèctrica de 1,5 kW per tractament antilegionel.la. Dimen. Acumulador: Pes (kg):85
Ample(mm):785 Fons(mm): 702 Alt (mm): 2065 Dimen. Col.lector termodinàmic: Pes (kg): 8
Ample(mm):800 Fons(mm): 1700 Alt (mm): 80, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas ne-
cessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col.locada. S'inclou connexions hidràulics i elèctriques de les
instal.lacions existents existents.

A012Q000     3,000 h   Oficial 1a frigorista                                           x 1,03 24,65 75,80
A013Q000     3,000 h   Ajudant frigorista                                              x 1,03 21,14 65,01
BED5XX21     1,000 ud  Unitat d'aerotermia per ACS model BSLDDS500A. BAESOL B30 o

equiv
3.167,00 3.167,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.307,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL TRES-CENTS SET EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

EEU4U015     u   Dipòsit exp.35l,planxa acer,membrana elàstica,connexió D=3/4'',r
dipòsit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D,
col·locat roscat

A012G000     0,250 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 6,25
A013G000     0,250 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 5,36
BEU4U015     1,000 u   Dipòsit exp.,35l,acer,mem.elàstica,connexió D=3/4'              73,49 73,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb DEU CÈNTIMS

EEU4XX22     u   Racor dielèctric d'aïllament per a la connexió dels dipòsits de 
Racor dielèctric d'aïllament per a la connexió dels dipòsits de producció d'ACS. Pressió de treball 16bar, temperatu-
ra de treball -20 a 105ºC, col·locat roscat

A012G000     0,250 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 6,25
A013G000     0,250 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 5,36
BEU4XX22     1,000 u   Racor dielèctric d'aïllament per a la connexió dels dipòsits de 3,50 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS
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EEU4XX23     u   Reductor de pressió per instal.lacions sanitàrias de 1´´ M-H, ca
Reductor de pressió per instal.lacions sanitàrias de 1´´ M-H, cabal 7m3/ht, col·locat

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 12,51
A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 10,73
BEU4XX23     1,000 ud  Reductor de pressió per instal.lacions sanitàrias de 1´´ M-H, ca 120,00 120,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

EEU4XX24     u   Posta en marxa de l'equip d'aerotermia per part del servei tècni
Posta en marxa de l'equip d'aerotermia per part del servei tècnic del fabricant.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS

EN3G49B7     u   Vàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 40 (tub 1 1/2´´),PN=10bar
Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 40
(per a tub de 1 1/2 ´´ ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat , tancament de tefló
PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment

A012M000     0,300 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 7,51
A013M000     0,300 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 6,45
BN3G49B0     1,000 u   Vàlvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 40 (tub 1 1/2´´),PN=10bar 10,91 10,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

EF5A42B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad
Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i
subjectat amb el sistema de grapes de la canal

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013F000     0,100 h   Ajudant manyà                                                   x 1,02 21,25 2,16
BF5A4200     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0.8mm                          1,45 1,48
BFW5A4B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8´´,p/soldar capil·lar.               1,60 0,24
BFY5CL00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat  0,88 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

EF5A52B2     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1/2´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad
Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i
subjectat amb el sistema de grapes de la canal

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013F000     0,100 h   Ajudant manyà                                                   x 1,02 21,25 2,16
BF5A5200     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1/2´´,g=0.8mm                          3,13 3,19
BFW5A5B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2´´,p/soldar capil·lar.               1,56 0,23
BFY5CN00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar per capilaritat  0,97 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

EFQ3366K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=13
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 18 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,88
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,61
BFQ3366A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=13 0,86 0,88
BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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EG2A3M15     m   Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x110mm,1 compart.,blanc
Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada
sobre paraments

A012H000     0,100 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 2,50
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,07
BG2A3MB5     1,020 m   Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x110mm,4 compart.màx.,b 9,64 9,83
BGW2A800     1,000 u   P.p.accessoris p/canals plàstics,110-170mm                      0,41 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.2.1.2 ELECTRCITAT                                                     
APARTAT 1.2.1.2.2 QUADRES                                                         
EG1AU050     u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,6fileres,48passos de 9mm p

Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 file-
res de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perfora-
des, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions
550x1050x175 mm, col·locat

A012H000     0,700 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 17,51
A013H000     0,700 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 15,02
BG1AU050     1,000 u   Armari metàl.,xapa electrozincada,p/quadre distr.,550x1050x175mm 533,01 533,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 565,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

EG474D4E     u   Inter.càrreg.modular,100A,400V,(4P),sense indic.llum.fix.pres.  
Interruptor en càrrega modular de 100 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 pres-
sió

A012H000     0,330 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 8,26
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG474D4A     1,000 u   Inter.càrreg.modular,100A,400V,(4P),sense indic.llum.           81,44 81,44
BGW47000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.man.                                    0,46 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

EG42429H     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd.
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03
A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 8,76
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG42429H     1,000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd. 82,84 82,84
BGW42000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,38 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

EG4243JH     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.3A,fix.inst.,4mòd.D
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 12,51
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG4243JH     1,000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0.3A,fix.inst.,4mòd.D 131,77 131,77
BGW42000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,38 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 148,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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EG415D59     u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415D59     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 22,47 22,47
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG415D5B     u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415D5B     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 22,87 22,87
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EG415D5C     u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415D5C     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 23,55 23,55
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EG415D9D     u   Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de po-
der de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415D9D     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2 28,12 28,12
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

EG4R4850     u   Contactor, 230V,20A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.         
Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18
mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pres-
sió

A012H000     0,310 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,76
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,07
BG4R4850     1,000 u   Contactor, 230V,20A,2NA,circuit potència 230V                   36,50 36,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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EG416FJB     u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaD,(4P),tall=10000A/15kA,
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,230 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,75
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG416FJB     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaD,(4P),tall=10000A/15kA, 71,62 71,62
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

EG415FJF     u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,230 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,75
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415FJF     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA, 67,95 67,95
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

EG7AA221     u   Progr.electrònic astronòmic ,2x16A/230V,diar/setm.,1min         
Programador electrònic astronòmic, amb 2 línies de sortida amb poder de tall de 16A a 230 V, programació diaria i
setmanal, interval mínim de programació d'1 min, muntat superficialment o a carril DIN i connectat

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,85
BG7AA221     1,000 u   Progr.electrònic astronòmic ,2x16A/230V,diar/setm.,1min         152,56 152,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

EG7ZXX23     u   Mòdul fotocel.lula per a enllumenat exterior, instal.lat        
A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,75
A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,85
BG7ZXX23     1,000 u   Mòdul fotocel.lula per a enllumenat exterior, instal.lat        25,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

APARTAT 1.2.1.2.3 CANALITZACIONS I CONDUCTORS                                     
EG312326     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1.5mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312320     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1.5mm2                             0,85 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

EG312336     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312330     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2                             1,17 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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EG312346     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata              
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312340     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2                               1,65 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

EG312356     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata              
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,032 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,80
A013H000     0,032 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,69
BG312350     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2                               2,30 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

EG312636     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2.5mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312630     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2.5mm2                             1,79 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

EG312656     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata              
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,032 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,80
A013H000     0,032 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,69
BG312650     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2                               3,66 3,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

EG312666     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata             
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,032 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,80
A013H000     0,032 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,69
BG312660     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2                              5,46 5,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SIS CÈNTIMS

EG32B124     m   Cable H07Z-K (AS), 1x1.5mm2,col.tub                             
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1
x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,38
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,32
BG32B120     1,020 m   Cable H07Z-K (AS), 1x1.5mm2                                     0,21 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
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EG32B134     m   Cable H07Z-K (AS), 1x2.5mm2,col.tub                             
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

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,38
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,32
BG32B130     1,020 m   Cable H07Z-K (AS), 1x2.5mm2                                     0,33 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EG32B144     m   Cable H07Z-K (AS), 1x4mm2,col.tub                               
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1
x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,38
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,32
BG32B140     1,020 m   Cable H07Z-K (AS), 1x4mm2                                       0,50 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

EG2BXX27     m   Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, munta
Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, muntada superficialment amb suports a sostre o pa-
ret i amb separador inclòs. Inclou suport i la tapa en zones fora del cel ras.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG2BXX27     1,020 m   Canal metàl·lica de planxa d'acer ranurada, de 100x300 mm, munta 25,00 25,50
BGW2B000     10,000 u   P.p.accessoris p/canals planxa acer                             0,53 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb NOU CÈNTIMS

EG151512     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG151512     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.         1,63 1,63
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació quadr.                           0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EG161722     u   Caixa deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-54,munt.superf.           
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 12,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG161722     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-54,p/munt.superf.         8,37 8,37
BGW16000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació rectang.                         0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

EG21271J     m   Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió end
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment

A012H000     0,037 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,93
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,07
BG212710     1,020 m   Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N        0,71 0,72
BGW21000     1,000 u   P.p.accessoris p/tubs rígids PVC                                0,14 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
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EG23E715     m   Tub rígid acer galv.,DN=20mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compres-
sió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

A012H000     0,037 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,93
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,07
BG23E710     1,020 m   Tub rígid acer

galv.,DN=20mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,
1,42 1,45

BGW23000     1,000 u   P.p.accessoris p/tubs rígids acer                               0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EG23E815     m   Tub rígid acer galv.,DN=25mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compres-
sió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

A012H000     0,040 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 1,00
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,07
BG23E810     1,020 m   Tub rígid acer

galv.,DN=25mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,
1,71 1,74

BGW23000     1,000 u   P.p.accessoris p/tubs rígids acer                               0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG380902     m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                            
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

A012H000     0,100 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 2,50
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG380900     1,020 m   Conductor Cu nu,1x35mm2                                         1,29 1,32
BGW38000     1,000 u   P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus                                  0,33 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
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APARTAT 1.2.1.2.4 MECANISMES                                                      
EG61XX33     u   Caixa mec.central.,plàstic,2 columnes,p/4mecanismes modulars,mun

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb
capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou placa endolls i elements informatics i marc de la
caixa

A012H000     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 6,25
A013H000     0,066 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,42
BG61CEC4     1,000 u   Caixa mec.central.,plàstic,2col.x4mec.mod.,p/encastar           11,64 11,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

EG61XX34     u   Caixa mec.central.,plàstic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,mun
Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat. Inclou placa endolls i elements informatics i marc de la
caixa

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,066 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,42
BG61CEC6     1,000 u   Caixa mec.central.,plàstic,3col.x6mec.mod.,p/encastar           14,90 14,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

EG63XX30     u   Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar a
Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, color
blanc, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor de punt de treball

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,75
A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,85
BG638153     1,000 u   Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu 3,03 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

EG63815K     u   Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa verme
Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,75
A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,85
BG63815K     1,000 u   Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets,(2P+T),16A/250V,a/tapa verm 3,03 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

EG63115B     u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu alt,en
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu
alt, encastada

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,75
A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,85
BG63115B     1,000 u   Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu alt,p 4,68 4,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

EG641173     u   Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu alt,encastat        
Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,75
A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,85
BG641173     1,000 u   Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu altp/encastar       3,91 3,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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EG63B153     u   Presa corrent(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,munt.superf.       
Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada superficial-
ment

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,75
A013H000     0,183 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,93
BG63B153     1,000 u   Presa corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,   2,20 2,20
BGW63000     1,000 u   P.p.accessoris p/end.                                           0,40 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

EG63X146     u   Mosquitera elèctrica professional de làmpara fluorescent , consu
Mosquitera elèctrica professional de làmpara fluorescent , consum reduit de 35w per cobrir area del restaurant i el
bar, muntat superficialment.

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 12,51
A013H000     0,500 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 10,73
BG63X146     1,000 u   Mosquitera elèctrica professional de làmpara fluorescent , consu 70,00 70,00
BGW63000     1,000 u   P.p.accessoris p/end.                                           0,40 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

APARTAT 1.2.1.2.5 ENLLUMENAT                                                      
EG73XX31     u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-1C-FT, de B.E.G. B

Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-1C-FT, de B.E.G. Brück Electronic
GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sortida relé de
10A per a tot tipus de carregas incl. LED, Abast máx. transversal 24 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1
min a 30 min. Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada per a pulsador i detector esclau. Versió fals
sostre i superficie. Temperatura de funcionamient -25ºC fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comanda-
ment a distancia (opcional). Instal.lat i funcionant.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BG73XX31     1,000 u   Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXO 100,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINC EUROS

EG73XX32     u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-2C-FT, de B.E.G. B
Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-2C-FT, de B.E.G. Brück Electronic
GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sortida relé de
10A per a tot tipus de carregas incl. LED i  un canal amb sortida relé de 3A lliure de potencial per a conectar equips
HVAC Abast máx. transversal 24 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1 min a 30 min. Ajust valor crepuscular
10-2000 Lux. Incorpora entrada per a pulsador i detector esclau. Versió fals sostre i superficie. Temperatura de fun-
cionamient -25ºC fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia (opcional). Instal.lat i
funcionant.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BG73XX32     1,000 u   Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXO 135,00 135,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS

EG73XX33     u   Detector esclau de sostre LUXOMAT PD4-S-FT, de B.E.G. Brück Elec
Suministre y col.locació de detector esclau de sostre LUXOMAT PD4-S-FT, de B.E.G. Brück Electronic GmbH o
equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de 360º. Abast máx. transversal 24 m. IP20.
Clase II Versió fals sostre i superficie. Temperatura de funcionamient -25ºC fins a +50ºC.
Obligatori combinar amb un detector master. Instal.lat i funcionant.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BG73XX33     1,000 u   Suministre y col.locació de detector esclau de sostre LUXOMAT PD 160,00 160,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-CINC EUROS
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EG73XX37     u   Detector de moviment de sostre LUXOMAT PD3N-1C, de B.E.G.       
Suministre y col.locació de detector de moviment de sostre amb un canal LUXOMAT PD3N-1C, de B.E.G. Brück
Electronic GmbH o equivalent, amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sortida relé de 10A per a tot tipus de
carregas incl. LED Abast máx. transversal 10 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1 min a 30 min o impuls
Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Versió fals sostre i superficie. Temperatura de funcionamient -25ºC fins a
+50ºC.
Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia (opcional). Instal.lat i funcionant

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BG73XX37     1,000 u   Suministre y col.locació de detector de moviment de sostre amb d 57,00 57,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS

EH61RC9A     u   Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,240-270lúmens,auton< 
Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de pro-
tecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH61RH9A     1,000 u   Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,240-270lúmens,auton< 86,59 86,59
BH6ZCR00     1,000 u   Caixa p/encastar llum d'emergència rect. ,param.vert./horitz.   3,92 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

EH11X130     u   Llumenera tipus downligth led amb optica 42º , color blanc, 7w, 
Llumenera tipus downligth led amb optica 42º , color blanc, 7w, amb temperatura de color de 3000, 940 lm i un
grau de rendiment de color Ra=85, de forma rodona i muntada encastada al sostre. Model ARKOS SWAP M Ref.
A2122211W o equivalent.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BH11X130     1,000 u   Llumenera tipus downligth led amb optica 42º , color blanc, 7w, 20,00 20,00
BHW11000     1,000 u   P.p.accessoris,llum.decor.tub.fluor.,munt.superf.               0,53 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

EH22X131     u   Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperat
Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperatura de color de 4000, 2.400 lm i un grau de rendi-
ment de color Ra=85, UGR<22 de forma rodona i muntada encastada al sostre. Model NORMALIT HAT Ref.
EH24B o equivalent.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH22X131     1,000 U   Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperat 25,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

EH22X132     u   Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperat
Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperatura de color 4000K, protecció IP44, no regulable,
Model AVANT LED LEDPROOF ECCO Ref. LPE120038W 4000 o equivalent  muntada superficialment.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH22X132     1,000 u   Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperat 24,00 24,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

EH4LX191     u   Projector 70499                                                 
Projector banyador blanc, led de 10w i 930 lumens, color 3000K blanc càlid, regulable per control de fase i on-bo-
ard dim, lent spherolit oval flood model ERCO 70499 o equivalent, amb font d'alimentació, muntat a carril

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BH4LX191     1,000 u   Projector banyador blanc, led de 10w i 930 lumens, color 3000K b 381,12 381,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

17 de marzo de 2020  Pàgina 62



QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EH22X197     u   Projector banyador per exteriors 34836                          
Llumenera projector banyador per exteriors decorativa, de 6 W de potència de la llumenera, 630 lm de flux llumi-
nós, color 3000K blanc càlid, commutable, lent spherolit wide flood, model ERCO Kona XS banyador graphit m
34836 o equivalent, instal.lada superficialment.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH22X197     1,000 u   Llumenera projector banyador per exteriors decorativa, de 6 W de 415,44 415,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

EH22X199     u   Projector banyador de paret 70729                               
Projector banyador blanc (RAL 9002), led de 10w i 930 lumens, color 3000K blanc càlid, regulable per control de
fase i on-board dim, lent spherolit wallwash model ERCO 70729 o equivalent, amb font d'alimentació, muntat a car-
ril

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH22X199     1,000 u   Projector banyador blanc (RAL 9002), led de 10w i 930 lumens, co 381,12 381,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb SET CÈNTIMS

EH41X193     m   Tapa final per rail electrificat model ERCO 79302 o equivalent  
A012H000     0,100 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 2,50
BH41X193     1,000 u   Tapa final per rail electrificat model ERCO 79302 o equivalent  2,00 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

EH41X194     m   Alimentació trifàsica per carril electrificat trifàsic , model E
Alimentació trifàsica per carril electrificat trifàsic , model ERCO 79300 o equivalent

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BH41X194     1,000 u   Alimentació trifàsica per carril electrificat trifàsic , model E 22,80 22,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

EH41X204     m   Carril enllum.3 circ.78342                                      
Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit blanc RAL9002, de 16 A
d'intensitat nominal per circuit, 2mts de longitud,  per a muntar superficialment, model ERCO 78342 o equivalent,
col·locat. Inclou acoplaments Ref.79315

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BH41X204     1,000 u   Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectan 63,20 63,20
BH4W1000     0,250 u   Pp.acc.carril.enll.p/munt.superf.                               15,21 3,80
BH4Y1000     0,500 u   Pp.subj.carr.enll.p/munt.superf.                                1,39 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

EH41X205     m   Carril enllum.3 circ.78343                                      
Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit blanc RAL9002, de 16 A
d'intensitat nominal per circuit, 3mts de longitud,  per a muntar superficialment, model ERCO 78343 o equivalent,
col·locat. Inclou acoplaments Ref.79315

A012H000     0,180 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 4,50
A013H000     0,180 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,86
BH41X205     1,000 u   Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectan 90,56 90,56
BH4W2000     0,250 u   Pp.acc.carril.enll.p/munt.susp.                                 15,21 3,80
BH4Y2000     0,500 u   Pp.subj.carr.enll.p/munt.susp.                                  7,96 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SIS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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EH41X206     m   Connexió angular trifàsica 79307                                
Connexió angular trifàsica per rail model ERCO 79307 o equivalent, col·locat

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BH41X206     1,000 u   Connexió angular trifàsica per rail model ERCO 79307 o equivalen 24,00 24,00
BH4W3000     0,250 u   Pp.acc.carril.enll.p/munt.encas.                                15,21 3,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

EH4X207      m   Projector banyador 70463                                        
Projector banyador blanc, led de 10w i 930 lumens, color 3000K blanc càlid,  lent extra wide flood model ERCO
70463 o equivalent, amb font d'alimentació, muntat a carril

A012H000     0,120 h   Oficial 1a electricista                                         24,65 2,96
A013H000     0,120 h   Ajudant electricista                                            21,14 2,54
BH41X207     1,000 u   Projector banyador blanc, led de 10w i 930 lumens, color 3000K b 381,12 381,12
BH4W1000     0,250 u   Pp.acc.carril.enll.p/munt.superf.                               15,21 3,80
BH4Y1000     0,500 u   Pp.subj.carr.enll.p/munt.superf.                                1,39 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 391,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.2.1.3 CLIMATITZACIÓ                                                   
APARTAT 1.2.1.3.1 UNITATS EXTERIORS                                               
EEDAXX33     u   Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi invert

Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi inverter i Therma V de LG o equivalent model
PMNFP14A1, col.locada

A012G000     1,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 25,27
A013G000     1,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 21,67
BEDAXX33     1,000 u   Placa de comunicació PI-485 per unitat exterior 1x1 multi invert 76,00 76,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

EED5XX30     u   Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal var
Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant, d'accionament elèctric, conden-
sació per aire, per a sistema d'instal·lació de 3 tubs, amb recuperació de calor, possibilitat de funcionament amb
calefacció contínua, potència frigorífica de 50,4 kW i potència calorífica de 56.7, model LG ARUM180LTE5 o equi-
valent, elevada eficiència estacional determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica
de 400 V, motors DC Inverter, col.locada. Inclou posta en marxa del servei tècnic del fabricant. Inclou la part pro-
porcional de neteja dels circuits amb nitrogen i la prova de pressió dels circuits frigorífics segons normativa vigent.

A012Q000     8,000 h   Oficial 1a frigorista                                           x 1,03 24,65 202,13
A013Q000     8,000 h   Ajudant frigorista                                              x 1,03 21,14 173,35
BED5XX30     1,000 u   Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal var 9.398,00 9.398,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.773,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU MIL SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

EEZGXX15     kg  Càrrega gas R-407c/R-410a                                       
Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a. S'inclou treballs de neteja de les canonades
amb gas nitrògen. S'inclou la prova de pressió segons normativa vigent.

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 12,51
A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 10,73
BEZGXX15     1,000 kg  Carrega de gas R410                                             30,00 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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APARTAT 1.2.1.3.2 UNITATS INTERIORS                                               
EEDDXX36     u   Unitat interior de sostre de tipus cassette ARNU09GTRD4         

Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
amb 4 vies de sortida d'aire, de 3.2 kW de potència tèrmica i 2.8kw de potència frigorífica, model LG AR-
NU09GTRD4 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A,
col.locada. Inclou panell frontal 60x60 a vies PT-UQC o equivalent. Totalment instal.lat i connectat a sistema de
canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb bomba de condensats inclosa.

A012G000     4,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 113,70
A013G000     4,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 97,51
BEDDXX36     1,000 u   Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centr 647,00 647,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 858,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

EEDDXX39     u   Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centr
Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
amb 4 vies de sortida d'aire, de 6.8kW de potència tèrmica i 6kw de potència frigorífica, model LG ARNU21GTQD4
o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Inclou
panell frontal 60x60 a vies PT-UQC o equivalent. Totalment instal.lat i connectat a sistema de canonades frigorifi-
ques i electrèctiques i de senyal. Amb bomba de condensats inclosa.

A012G000     4,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 113,70
A013G000     4,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 97,51
BEDDXX39     1,000 u   Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centr 774,00 774,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 985,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

EEDDXX40     u   Unitat interior de sostre de tipus cassette ARNU24GTPC4         
Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
amb 4 vies de sortida d'aire, de 8kW de potència tèrmica i 7.1kw de potència frigorífica, model LG ARNU24GTPC4
o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada. Inclou
panell frontal 90x90 a vies ENCXLEU o equivalent. Totalment instal.lat i connectat a sistema de canonades frigorifi-
ques i electrèctiques i de senyal. Amb bomba de condensats inclosa.

A012G000     5,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 138,96
A013G000     5,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 119,18
BEDDXX40     1,000 U   Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centr 818,00 818,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.076,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SETANTA-SIS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

EEDDXX41     u   Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centr
Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
amb 4 vies de sortida d'aire, de 9.2kW de potència tèrmica i 8.2kw de potència frigorífica, model LG AR-
NU28GTPC4 o equivalentamb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A,
col.locada. Inclou panell frontal 90x90 a vies ENCXLEU o equivalent. Totalment instal.lat i connectat a sistema de
canonades frigorifiques i electrèctiques i de senyal. Amb bomba de condensats inclosa.

A012G000     5,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 138,96
A013G000     5,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 119,18
BEDDXX41     1,000 U   Unitat interior de sostre de tipus cassette amb ventilador centr 901,00 901,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.159,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

EED9XX43     u   Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a sistema Mult
Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a sistema Multi V bomba de calor, col·locat.

A012Q000     0,500 h   Oficial 1a frigorista                                           x 1,03 24,65 12,63
A013Q000     0,500 h   Ajudant frigorista                                              x 1,03 21,14 10,83
BED9XX43     1,000 u   Junta de derivació LG ARBLN01621 o equivalent per a sistema Mult 52,00 52,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

17 de marzo de 2020  Pàgina 65



QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EED9XX46     u   Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recupera
Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal variable de refri-
gerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador individal, amb 4 sortides, tensió
d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.005 kW com a màxim, model LG PRH043 o equivalent,
col·locat

A012Q000     4,000 h   Oficial 1a frigorista                                           x 1,03 24,65 101,07
A013Q000     4,000 h   Ajudant frigorista                                              x 1,03 21,14 86,67
BED9XX46     1,000 u   Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recupera 1.562,00 1.562,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.749,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

EEDAXX48     u   Unitat control remot per cable programable (termòstat) model LG 
Unitat control remot per cable programable (termòstat) model LG PREMTB001 o equivalent, color blanc, per unitats
interiors i recuperadors, col.locada, connectada i programada.

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 12,63
A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 10,83
BEDAXX48     1,000 u   Unitat control remot per cable programable (termòstat) model LG 60,00 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

APARTAT 1.2.1.3.3 CANONADES FRIGORÍFIQUES                                         
EF5B24B1     m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj

Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,070 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,75
A013M000     0,070 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,50
B0A71100     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=6mm                                    0,26 0,15
BF5B2200     1,020 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0.8mm                          0,81 0,83
BFW5A2B0     1,500 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/4´´,p/soldar capil·lar.               1,61 2,42
BFY5CK00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/4´´,p/soldar per capilaritat  0,46 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

EF5B44B1     m   Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj
Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
B0A71300     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=10mm                                   0,27 0,15
BF5B4200     1,020 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0.8mm                          1,22 1,24
BFW5A4B0     1,500 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8´´,p/soldar capil·lar.               1,60 2,40
BFY5CL00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat  0,88 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

EF5B54B1     m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj
Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,095 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,38
A013M000     0,095 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,04
B0A71400     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=12mm                                   0,27 0,15
BF5B5200     1,020 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0.8mm                          1,65 1,68
BFW5A5B0     1,500 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2´´,p/soldar capil·lar.               1,56 2,34
BFY5CN00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar per capilaritat  0,97 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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EF5A62B1     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad
Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013F000     0,100 h   Ajudant manyà                                                   x 1,02 21,25 2,16
B0A71600     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=16mm                                   0,27 0,15
BF5A6200     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0.8mm                          3,88 3,96
BFW5A6B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8´´,p/soldar capil·lar.               0,98 0,15
BFY5CP00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8´´,p/soldar per capilaritat  1,40 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

EF5A73B1     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/4´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb soldad
Tub de coure R250 (semidur) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,110 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,75
A013F000     0,110 h   Ajudant manyà                                                   x 1,02 21,25 2,37
B0A71700     0,400 u   Abraçadora metàl.,d/int.=18mm                                   0,28 0,11
BF5A7300     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=3/4´´,g=1,0mm                          13,18 13,44
BFW5A7B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/4´´,p/soldar capil·lar.               1,62 0,24
BFY5CQ00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/4´´,p/soldar per capilaritat  1,50 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

EF5A83B1     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=7/8´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb soldad
Tub de coure R250 (semidur) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,120 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 3,00
A013F000     0,120 h   Ajudant manyà                                                   x 1,02 21,25 2,59
B0A71900     0,400 u   Abraçadora metàl.,d/int.=22mm                                   0,29 0,12
BF5A8300     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=7/8´´,g=1,0mm                          15,31 15,62
BFW5A8B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=7/8´´,p/soldar capil·lar.               1,69 0,25
BFY5CR00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=7/8´´,p/soldar per capilaritat  1,75 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb ONZE CÈNTIMS

EF5AA3B1     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´1/8´´,g=1,0mmpersoldat capil.amb sol
Tub de coure R250 (semidur) 1´´1/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,130 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 3,25
A013F000     0,130 h   Ajudant manyà                                                   x 1,02 21,25 2,80
B0A71C00     0,300 u   Abraçadora metàl.,d/int.=28mm                                   0,31 0,09
BF5AA300     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´1/8´´,g=1,0mm                       20,16 20,56
BFW5AAB0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1´´1/8´´,p/soldar capil·lar.            5,01 0,75
BFY5CT00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1´´1/8´´,p/soldar per capilarita 1,96 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EFQ3665L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=13
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
BFQ3665A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=13 1,62 1,65
BFYQ3030     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
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EFQ3689L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=19
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013M000     0,100 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,15
BFQ3689A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=19 4,18 4,26
BFYQ3040     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm                       0,13 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EFQ36C9L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=32
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013M000     0,100 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,15
BFQ36C9A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=32 5,92 6,04
BFYQ3080     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm                       0,22 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

EG312336     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312330     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2                             1,17 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG31X145     m   Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, ap
Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de secció per fil.
Totalment muntat, connexionat i provat.

A012H000     0,020 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,50
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG31X145     1,020 m   Subministrament i instal·lació de cable bus de comunicacions, ap 1,00 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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APARTAT 1.2.1.3.4 SANEJAMENT                                                      
ED11X142     m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

A012J000     0,360 h   Oficial 1a                                                      x 1,02 24,65 9,01
A013J000     0,180 h   Ajudant                                                         x 1,02 21,14 3,86
BD13129B     1,250 m   Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=40mm,llarg.=5m,p/en
0,94 1,18

BDW3B200     1,000 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm                              0,73 0,73
BDY3B200     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=40mm                                  0,01 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

ED11X143     m   Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=32
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Inclou part proporcional de sifons de connexió a unitat
interior

A012J000     0,360 h   Oficial 1a                                                      x 1,02 24,65 9,01
A013J000     0,180 h   Ajudant                                                         x 1,02 21,14 3,86
BD13119B     1,250 m   Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=32mm,llarg.=5m,p/en
0,74 0,93

BDW3B100     1,000 u   Accessori genèric p/tub PVC,D=32mm                              0,67 0,67
BDY3B100     1,000 u   Element munt. p/tub PVC,D=32mm                                  0,01 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

APARTAT 1.2.1.3.5 PANELL INDICADOR DE TEMPERATURA                                 
EEV2XX80     u   Panell indicador de temperatura i humitat  de l'aire de dimensio

Panell indicador de temperatura i humitat  de l'aire de dimensions 297x420mm i una exactitud de +-0.5ºC, segons
I.T 3.8.3 del RITE, instal.lat. Inclou linia d'alimentació elèctrica.

A012G000     1,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 25,02
A013G000     1,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 21,46
BEV2XX80     1,000 u   Panell indicador de temperatura i humitat  de l'aire de dimensio 250,00 250,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.2.1.4 VENTILACIÓ                                                      
APARTAT 1.2.1.4.1 UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE                                    
EEMHXX53     u   Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o equivale

Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o equivalent, per a UTAs de mitja tamany  fins 28kw
connectades amb unitats VRV exteriors, col.locat i connectat

A012G000     1,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 25,27
A013G000     1,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 21,67
BEMHXX53     1,000 u   Kit de vàlvula expansora electrònica marca LG ENCXLEU o

equivale
160,00 160,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

EEMHXX52     u   Recuperador de calor amb un cabal de 1.800 m3/h a una pressió es
Recuperador de calor amb un cabal de 1.800 m3/h a una pressió estàtica de 150 Pa (dades sense bateria frigorifi-
ca), de posició vertical amb alimentació monofàsica de 240 V i 2x400 W de potència elèctrica total absorbida, In-
clou bateria frigorífica de 13,8kw model LG E-AVDU-REVAC-2300 o equivalent, col.locat i connectat a instal.lació
elèctrica, de control, i de sanejament, inclou connexió amb tolva flexible als quatre conductes d'aire. Inclou peus
de muntatge vertical i amortidors. Muntatge exterior edifici per tant s'ha d'incloure un sostre anti pluja. Inclou filtre F8
i prefiltre F6.

A012G000     8,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 202,13
A013G000     8,000 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 173,35
BEMHXX52     1,000 u   Recuperador de calor amb un cabal de 1.800 m3/h a una pressió es 7.162,00 7.162,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.537,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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EP43X101     m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treballar fins a velo-
citat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda (lliure
d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classificació CPR, col·locat sota tub o canal

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,38
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,32
BP43X101     1,000 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa 0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EED9X155     u   Kit de control d'aire per retorn per a recuperador model LG ENCX
Kit de control d'aire per retorn per a recuperador model LG ENCXLE3 o equivalent, col·locat

A012Q000     1,000 h   Oficial 1a frigorista                                           x 1,03 24,65 25,27
A013Q000     1,000 h   Ajudant frigorista                                              x 1,03 21,14 21,67
BED9X155     1,000 u   Kit de control d'aire per retorn per a recuperador model LG ENCX 392,00 392,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 438,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

APARTAT 1.2.1.4.2 CONTROL                                                         
EEV3XX54     u   Pantalla tàctil pGDx de 4,3�� en color amb connexió sèrie per po

Pantalla tàctil pGDx de 4,3’’ en color amb connexió sèrie per port RS485 per la fàcil interacció amb l’usuari. Inclou
alimentació PGTA00TRX0. Programada i configurada per habilitar el funcionament dels recuperadors i canviar les
consignes de CO2 de forma centralitzada. LCD retroiluminada, teclat de cursor i d'accés a programes i cable de
connexió al controlador, instal·lat i connectat. L'activació i parada dels recuperadors es realitzarà per la senyal dels
detectors de moviment de cada sala. Paral.lelament la velocitat del recuperador es variarà amb la senyal de la
sonda de CO del conducte d'extracció d'aire de les sales. Model MONTROL o equivalent. Inclou programació i
posta en marxa.

A012M000     2,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 50,04
A013M000     2,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 42,98
BEV3XX54     1,000 u   Pantalla tàctil pGDx de 4,3�� en color amb connexió sèrie per po 539,00 539,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 632,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS

EEV3XX55     u   Quadre elèctric de control per la gestió dels 3 recuperadors de 
Quadre elèctric de control per la gestió dels 3 recuperadors de carrer. Inclou un controlador cpco mini de Carel per
la lectura de la sonda de CO2, el control proporcional del ventilador EC, la maniobra del recuperador i l’activació
del control LG. Inclou també transformador i relés per la maniobra. Programat i configurat.L'activació i parada dels
recuperadors es realitzarà per la senyal dels detectors de moviment de cada sala. Paral.lelament la velocitat del
recuperador es variarà amb la senyal de la sonda de CO del conducte d'extracció d'aire de les sales. Model
MONTROL o equivalent. Inclou programació i posta en marxa. Armari metàl.lic 400x300mm. Inclou capacitat per
comunicar via modbus RTU o TCP amb el sistema de telegestió.

A012M000     3,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 75,06
A013M000     1,500 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 32,23
BEV3XX55     1,000 u   Quadre elèctric de control per la gestió dels 3 recuperadors de 948,00 948,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.055,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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EEV3XX56     u   Quadre elèctric de control per la gestió dels 2 recuperadors de 
Quadre elèctric de control per la gestió dels 2 recuperadors de sota coberta. Inclou un modul d'ampliació cpco-e de
Carel per la lectura de la sonda de CO2, el control proporcional del ventilador EC, la maniobra del recuperador i
l’activació del control LG. Inclou també transformador i relés per la maniobra. Programat i configurat.L'activació i pa-
rada dels recuperadors es realitzarà per la senyal dels detectors de moviment de cada sala. Paral.lelament la velo-
citat del recuperador es variarà amb la senyal de la sonda de CO del conducte d'extracció d'aire de les sales. Mo-
del MONTROL o equivalent. Inclou programació i posta en marxa. Armari metàl.lic 400x300mm

A012M000     3,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 75,06
A013M000     1,500 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 32,23
BEV3XX56     1,000 u   Quadre elèctric de control per la gestió dels 2 recuperadors de 789,00 789,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 896,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

EEV3XX57     u   Quadre elèctric de control per la gestió del recuperador de cobe
Quadre elèctric de control per la gestió del recuperador de coberta. Inclou un modul d'ampliació cpco-e de Carel per
la lectura de la sonda de CO2, el control proporcional del ventilador EC, la maniobra del recuperador i l’activació
del control LG. Inclou també transformador i relés per la maniobra. Programat i configurat.L'activació i parada dels
recuperadors es realitzarà per la senyal dels detectors de moviment de cada sala. Paral.lelament la velocitat del
recuperador es variarà amb la senyal de la sonda de CO del conducte d'extracció d'aire de les sales. Model
MONTROL o equivalent. Inclou programació i posta en marxa. Armari metàl.lic 400x300mm

A012M000     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 25,02
A013M000     1,500 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 32,23
BEV3XX57     1,000 u   Quadre elèctric de control per la gestió del recuperador de cobe 744,00 744,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 801,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

EEV2XX58     u   Sonda de mesura CO2 d'aire en conducte, amb accessoris de muntat
Sonda de mesura CO2 d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, de rang 0-2000 ppm, amb sortida de relé
(5A) o senyal analògica 0-10V i comunicació Modbus per RS485. Alimentació 24V. muntada i connectada

A012M000     0,600 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 15,01
A013M000     0,600 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 12,89
BEV2XX58     1,000 u   Sonda de mesura CO2 d'aire en conducte, amb accessoris de

muntat
298,00 298,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

EP43XX81     u   Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb condu
Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb conductors de coure, per a telegestió, col·locat

A012M000     0,013 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,33
A013M000     0,013 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,28
BP43XX81     1,000 m   Cable de comunicació Modbus 2x1mm2 trenat i apantallat amb

condu
1,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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EG151512     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG151512     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.         1,63 1,63
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació quadr.                           0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

APARTAT 1.2.1.4.3 CONDUCTES I REIXES                                              
EE51XX64     m2  Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, con-
ductivitat tèrmica = 0,032 W/(mK) a 10º C, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de
vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER NETO o
equivalent, muntat encastat en el cel ras. Reacció al foc B-s1, d

A012G000     0,320 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 8,01
A013G000     0,320 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 6,87
BE51LQ11HI8P 1,150 m2  Panell ríg.CLIMAVER NETO.ll.vidr.ext.alum.+mall.vidr.+kraft,int. 17,20 19,78
BEW5B000     0,500 u   Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt           4,85 2,43
BEY5B000     1,000 u   P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt                         0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

EE51XX65     m2  Formació conducte rect.MW,R>=0,78125m2.K/W,Al+kraft+malla+vel p/
Formació d'embocadura de reixa o recuperador de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, conductivitat tèrmica = 0,032 W/(mK) a 10º C, amb recobriment exterior de alu-
mini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie
Conductes Climaver d'ISOVER NETO o equivalent, muntat encastat en el cel ras. Reacció al foc B-s1, d

A012G000     0,320 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 8,01
A013G000     0,320 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 6,87
BE51LQ11HI8P 1,150 m2  Panell ríg.CLIMAVER NETO.ll.vidr.ext.alum.+mall.vidr.+kraft,int. 17,20 19,78
BEW5B000     0,500 u   Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt           4,85 2,43
BEY5B000     1,000 u   P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt                         0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

EEK1XX66     u   Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes corbades o
Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes corbades orientables individualment i paral.leles a la cota major
per instal.lar a partir de 2.6mts d'alçada, d'alumini anoditzat platejat, de 562x100 mm, model MADEL AMT-AC+SP
o equivalent, amb comporta de regulació de cabal tipus corredissa, amb plènum de connexió i fixada al bastiment
del sostre de plaques de 60x60 de perfileria vista.

A012G000     0,400 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 10,01
A013G000     0,400 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 8,58
BEK1XX66     1,000 u   Reixeta d'impulsió o extracció, d'una filera d'aletes corbades o 27,00 27,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

EE5ZXX71     m   Transició de tub rectangular a tub rodò de diferents diàmetres p
Transició de tub rectangular a tub rodò de diferents diàmetres per a connectar a recuperador

A012G000     1,000 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 25,27
BE5ZXX72     1,000 u   Transició de tub rectangular a tub rodò de diferents diàmetres p 100,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
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EE41XX75     m   Xemeneia circ.helic. ac.galv+fibra+ac.galv.,d=400mm,munt.superf.
Conducte circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre, per tram exterior del
conducte de ventilació muntada superficialment. S'inclou colzes i suports.

A012G000     1,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 37,90
A013G000     1,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 32,50
BE41GGCC     1,000 m   Xemeneia circ.helic. ac.galv+fibra+ac.galv.,d=400mm             38,86 38,86
BEW4B000     1,000 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=400mm                        9,25 9,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

APARTAT 1.2.1.4.4 VENTILACIÓ LAVABOS                                              
EEM1XX68     u   Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta 

Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta les seves prestacions a les condicions ambientals a
través de dos sensors, un detector de presència i a un sensor d'humitat  , monofàsic per a 230 V de tensió, de 100
m3/h de cabal a 32Pa, de pressió mitjana i fixat al conducte de distribució. Model Soler i Palau SILENT DUAL 200
o equivalent.

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 12,63
A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 10,83
BEM1XX68     1,000 u   Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta 125,00 125,00
BEWMB000     0,500 u   Suport estàndard antivibr.p/ventil.axial,preu alt               15,87 7,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EE42XX80     m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0.6mm,autoconne
Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, au-
toconnectable, muntat superficialment. S'inclouen accessoris i suports.

A012G000     0,250 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 6,25
A013G000     0,250 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 5,36
BE42Q421     1,020 m   Conducte llis circ. de planxa

ac.galv.,D=125mm,g=0.6mm,autoconne
4,72 4,81

BEW44000     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm                        4,96 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.2.1.6 COMUNICACIÓ                                                     
APARTAT 1.2.1.6.1 SISTEMA ALARMA MINUVÀLIDS                                       
EG312722     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 6x1.5mm2,col.superf.                 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció
6 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,38
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,32
BG312720     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 6x1.5mm2                             2,87 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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EG151512     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG151512     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.         1,63 1,63
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació quadr.                           0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EP2DXX85     u   SISTEMA D'ALARMA 2 LAVABOS                                      
Sistema de selalització d'alarma de lavabos de persones discapacitades en zones d'ús públic model Sonotrack
sistema advantcall o equivalent, amb font d'alimentació per un màxim de 8 banys format per:

* Font d'alimentació 24Vdc-1A
* Unitat display
* 2 Ud polsador SOS amb tirador. Esclau
* 2 Ud Polsador Presència. Master
* 2 Ud Indicador lluminòs de passadís. 4 Camps

S'inclouen caixes d'encastar i posta en marxa.
A012M000     2,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 50,04
A013M000     2,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 42,98
BP2DXX85     1,000 U   Sistema de selalització d'alarma de lavabos de persones discapac 665,00 665,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 758,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS

EP49X109     m   Cable p/sonoritzacions,8x0,25mm2,LSZH,col·locat en tub          
Cable per a sonoritzacions de 8x0,22 mm2, aïllament i coberta plàstica lliure d'halògens, col·locat en tub

A012M000     0,020 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,50
A013M000     0,020 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,43
BP49U030     1,050 m   Cable p/sonoritzacions,8x0,25mm2,LSZH                           0,74 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

APARTAT 1.2.1.6.2 VEU I DADES                                                     
EP7EX100     u   Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d�

Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d’antena externa. Model Extreme networks
AP305C/CX o equivalent. Punt d'accés basat en un nou sistema-ona-xip (SoC) amb dues ràdios integrats de doble
banda que proporciona el millor valor amb Wi-Fi 6 d’alta eficiència.Tecnologia avançada de ràdio 802.11ax 2x2: 2
taxes de dades de fins a 2,4 Gbps simultàniament tant en el 2.4 Ràdio GHz i 5 GHz. Connectivitat dual de 5 GHz
S’inclou un sensor de llum integrat i mesurador d’energia integrat per ajudar a conservar el consum d’energia.
Amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat

A012M000     4,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 100,08
A013M000     4,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 85,95
BP7EX100     1,000 u   Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d� 145,00 145,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

EP43X101     m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treballar fins a velo-
citat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda (lliure
d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classificació CPR, col·locat sota tub o canal

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,38
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,32
BP43X101     1,000 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa 0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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EP73X146     u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,des
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6A
UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

A012M000     0,180 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 4,50
BP7381J3     1,000 u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a

F/UTP,des
11,54 11,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EP73X102     u   Presa multimèdia,tipus univ.,+connector HDMI,a/tapa,encastada   
Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI femella 2.0 4K 100Mbps, amb tapa, instal.lada en basti-
dor de caixa de punt de treball. Inclou soldadura al cable HDMI o el seu grimpat.

A012M000     0,170 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 4,25
A013M000     0,133 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,86
BP73A114     1,000 u   Presa multimèdia,tipus univ.,connector HDMI,a/tapa,p/encastar   18,01 18,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

EP43X103     m   Cable per a transmissió de dades HDMI per a punt de projector, a
Cable per a transmissió de dades HDMI per a punt de projector, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub
o canal

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,38
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,32
BP43X103     1,000 m   Cable per a transmissió de dades HDMI per a punt de projector, a 2,00 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

EG225815     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=25mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225810     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=25mm,2J,320N,2000V          0,45 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

EG225915     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=32mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225910     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=32mm,2J,320N,2000V          0,68 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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APARTAT 1.2.1.6.3 ANTENA TV                                                       
EP148113     u   Presa senyal TV-FM,deriv.única,tipus mod.2mòd.estrets,a/tapa,pre

Presa de senyal de TV-FM de derivació única, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu alt, mun-
tada sobre caixa o bastidor

A012M000     0,170 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 4,25
A013M000     0,133 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,86
BP148113     1,000 u   Presa senyal TV-FM,deriv.única,tipus mod.2mòd.estrets,a/tapa,pre 8,63 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

EP11X110     u   Sistema d'antena receptora de ràdio digital i TV digital terrest
Sistema d'antena receptora de ràdio digital i TV digital terrestre. S'iclou màstil, amplificador per tres preses, deriva-
dors, resistència final, fixada mecànicament a teulada Masia.

A012H000     1,000 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 25,02
A013H000     1,000 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 21,46
BP11X110     1,000 u   Sistema d'antena receptora de ràdio digital i TV digital terrest 250,00 250,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 296,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

EG225815     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=25mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225810     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=25mm,2J,320N,2000V          0,45 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

EP41X111     m   Cable coaxial per a TV amb conductor de coure flexible, aïllamen
Cable coaxial per a TV amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb co-
bertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, i lliure d'-
halògens i complint la normativa CPR amb una impedància de 75 Ohm, col·locat en tub

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,38
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,32
BP417420     1,020 m   Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aïllam.PE,pant.trena Cu (>= 9 1,25 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 1.2.1.9 SEGURETAT                                                       
APARTAT 1.2.1.9.1 PARALLAMPS                                                      
EM91X125     u   Parallamps PDC no electr.,temps enceb.60µs,niv.protec.I-r80,II-r

Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç del temps d'enceba-
ment de 60 µs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb assaig , amb pal
d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa
mural muntat superficialment a la paret. mODEL 6.3 de Ingesco o equivalent.
S'inclou:
* 1Ud Peça adaptació 1´´1/2 diàmetre 20mm conductor circular
* 1 Ud Placa d'anclatge 15cm diàmetre 1´´1/2
* 45mts de conductor trenal de coure de 50mm2
* 30 Ud Brida  M-8 per cable de 50mm2
* 1 Ud Tub protecció interior inclòs les seves fixacions
* 1 Ud sistema de posta a terra tipus Ingesco o equivalent format per: 9 electrodes, arqueta de registre amb pont de
comprovació i fixacions per a connexió amb electrodes.

A012M000     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,04 24,65 25,51
A013M000     1,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,04 21,17 21,91
BM91X125     1,000 1   Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no 3.416,00 3.416,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.463,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

EM9AX121     u   Comptador llamps a/dispositiu mesu.intensitat corrent           
Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de
corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps. Model CDR-11 Ingesco o equivalent.

A012M000     0,300 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,03 24,65 7,58
A013M000     0,300 h   Ajudant muntador                                                x 1,03 21,17 6,51
BM9AU001     1,000 u   Comptador llamps a/dispositiu mesu.intensitat corrent           307,44 307,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 321,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

EM9DX123     u   Via espurnes separació,2puntes,D=10mm,2,5kV/50Hz,(10/350) 50kA,c
Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb coberta de plàstic, amb 2 pun-
tes de diàmetre 10 mm, tensió alterna de resposta de 2,5 kV/50 Hz i corrent de prova de llamp (10/350) 50 kA,
col·locada soldada o amb borns de connexió

A012H000     0,250 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 6,25
A013H000     0,250 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 5,36
BM9DU010     1,000 u   Via espurnes separació,2puntes,D=10mm,2,5kV/50Hz,(10/350) 50kA 92,66 92,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

EM9DX124     u   Certificació i Inspecció d'una entitat acreditada per ENAC del s
Certificació i Inspecció d'una entitat acreditada per ENAC del sistema de parallamps.

BM9DX124     1,000 u   Certificació i Inspecció d'una entitat acreditada per ENAC del s 313,00 313,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 313,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRETZE EUROS
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APARTAT 1.2.1.9.2 ANTI INTRUSIÓ                                                   
EMD6U010     m   Conductor blindat,apantallat,4x1mm2,col·locat en tub            

Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1 mm2 i col·locat en tub
A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,38
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,32
BMD6U010     1,000 m   Conductor blindat+apant.,4x1mm2                                 0,72 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

EMD1E531     u   Detector dual (IR+MW), abast 16m, 9cortines, angle 78°, antiemma
Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW), abast longitudinal 16 m, amb 9 cortines,
camp de visió de 78°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmascarament, ali-
mentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,25
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,37
BMD1E530     1,000 u   Detector dual (IR+MW), abast 16m, 9cortines, angle 78°, antiemma 101,21 101,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DOTZE EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

EMD1EB31     u   Detector dual (IR+MW) sostre, radi 10m, 18cortines, angle 360°, 
Detector volumètric de doble tecnologia, infraroigs (IR) i microones (MW) de sostre, radi de cobertura de 10 m, amb
18 cortines, camp de visió de 360°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), amb sistema antiemmas-
carament, alimentació 12 V, amb, grau de seguretat 3 segons UNE-EN 50131-2-4, col·locat superficialment

A012M000     0,500 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 12,51
A013M000     0,500 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 10,74
BMD1EB30     1,000 u   Detector dual (IR+MW) sostre, radi 10m, 18cortines, angle 360°, 155,92 155,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-NOU EUROS amb DISSET CÈNTIMS

EMD23210     u   Contacte magnètic cablej., plàstic ABS, p/munt.superf., 17mm, IP
Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en
ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 17 mm (12 mm per a portes de ferro), amb contacte NC d'alarma i
tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN
50131-2-6, col·locat

A012M000     0,500 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 12,51
A013M000     0,500 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 10,74
BMD23210     1,000 u   Contacte magnètic cablej., plàstic ABS, p/munt.superf., 17mm, IP 21,77 21,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG151512     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG151512     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.         1,63 1,63
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació quadr.                           0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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EMDWC002     u   Caixa teclat digital,munt.superf.                               
Caixa per a teclat digital, muntada superficialment

A012M000     0,180 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 4,50
A013M000     0,150 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 3,22
B0A61600     2,000 u   Tac niló D=6-8mm,+vis                                           0,15 0,30
BMDWC002     1,000 u   Caixa+teclat digital,p/munt.superf.                             40,39 40,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

EMD7X125     u   Teclat digital per alarma intrusió, per a muntar superficialment
Teclat digital per alarma intrusió, per a muntar superficialment,per enclavament i desenclavament de l'alarma,
col·locat

A012M000     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 25,02
A013M000     1,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 21,49
BMD7X125     1,000 u   Teclat digital per alarma intrusió, per a muntar superficialment 110,00 110,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.2.1.10 INCENDIS                                                        
EM132121     u   Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal llum

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb se-
nyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

A012M000     0,240 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,00
A013M000     0,240 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,16
BM132121     1,000 u   Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal llum 54,81 54,81
BMY13000     1,000 u   P.p.elements especials p/siren.                                 0,58 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EM1422D2     u   Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+rearmable,direccio
Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element frà-
gil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

A012M000     0,240 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,00
A013M000     0,240 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,16
BM1422D2     1,000 u   Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+rearmable,direccio 240,71 240,71
BMY14000     1,000 u   P.p.elements especials p/pols.alarm.                            0,29 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

EG151512     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG151512     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.         1,63 1,63
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació quadr.                           0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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EG31X127     m   Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació
Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació (AS+) resistent al foc 3 hores, bipolar, de secció
2 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Model CAB017100
Plana Fabrega o equivalent.

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,38
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,32
BG31X127     1,020 m   Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació 1,00 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

EM31261J     u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 5,00
A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 4,30
BM312611     1,000 u   Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat            39,02 39,02
BMY31000     1,000 u   P.p.elements especials p/extint.                                0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

EM31351J     u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret       
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 5,00
A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 4,30
BM313511     1,000 u   Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat                         72,82 72,82
BMY31000     1,000 u   P.p.elements especials p/extint.                                0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

EMSB31F1     u   Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhes
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhe-
siva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
BMSB31F0     1,000 u   Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhes 10,60 10,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb DEU CÈNTIMS

EMSBCDF1     u   Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,làm.vinil/
Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina de vinil
autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
BMSBCDF0     1,000 u   Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,làm.vinil/ 14,67 14,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb DISSET CÈNTIMS

EM31X150     u   Segellat de pas de safata de 300x60mm amb varis sacs intumescent
Segellat de pas de safata de 300x60mm amb varis sacs intumescents EI90, instal·lat

A012M000     0,400 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 10,01
A013M000     0,400 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 8,60
BM31X150     1,000 u   Segellat de pas de safata de 300x60mm amb varis sacs

intumescent
100,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 1.2.1.5 TELEGESTIÓ                                                      
EP7EXX81     u   Quadre elèctric de control de 800 x 600 x 300 on s�inclouen tots

Quadre elèctric de control de 800 x 600 x 300 on s’inclouen tots els elements necessaris
per el control i la connexió dels elements de camp. El quadre de control inclou: accessoris per fixació
mural, carril DIN i safata passa cables ubicats segons projecte executiu, esquemes elèctrics, proteccions
elèctriques necessàries, protecció diferencial general, presa de corrent universal, font d’alimentació
de 24V DC, PLC de control, capçalera d’entrades i sortides descentralitzades, bornes per la
connexió dels elements, premsaestopes. (Numeració no exhaustiva dels elements dels quadres de
control). S’inclouen també, les hores de muntatge del quadre de control i de la caixa de connexions.

A012M000     2,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 50,04
A013M000     2,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 42,98
BR7EXX81     1,000 u   Quadre elèctric de control de 800 x 600 x 300 on s�inclouen tots 3.500,00 3.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.593,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb DOS CÈNTIMS

EP7EXX82     u   INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA                                          
S’inclou la instal·lació:
1) Tots els metres de cable necessaris detallats als esquemes elèctrics complint amb les especificacions de man-
gueres multifilars i cablejats lliure d’al·lògens. S'inclou el cable de comunicació de xarxa UTP CAT6A.
2) Canalitzacions de cablejat necessàries fins als nous quadres de control i caixes de connexions.
3) Mà d’obra per realitzar la instal·lació i connexió del cablejat dels elements de camp
(Numeració no exhaustiva)

A012M000     4,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 100,08
A013M000     4,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 85,95
BP7EXX82     1,000 u   S�inclou la instal·lació:                                       500,00 500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 686,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb TRES CÈNTIMS

EP7EXX83     u   SAI AMB AMPLIACIÓ DE BATERIES                                   
Subministrament SAI per alimentació de node IOT i quadre de control amb autonomia de 10 minuts amb mòdul
d’ampliació de bateries de 20 minuts i targeta de comunicació amb protocol SNMP per monitoritzar els estats de
l’equip. SAI ZENITH RACK 2000 / 2000VA - AP160N-2K. ARMARI DE BATERÍES PER AP160N-2K SNMP PER
MUST, ZP, AP o equivalent.

A012M000     2,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 50,04
A013M000     2,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 42,98
BP7EXX83     1,000 u   Subministrament SAI per alimentació de node IOT i quadre de cont 1.300,00 1.300,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.393,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb DOS CÈNTIMS

EP7EXX84     u   INGENIERIA SW & HW                                              
Treballs d’enginyeria de desenvolupament de software de PLC i SCADA per a plataforma Nearby Sensor. S'inclou
curs de formació del funcionament de la plataforma.

BP7EXX84     1,000 U   Treballs d�enginyeria de desenvolupament de software de PLC i SC 2.500,00 2.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS EUROS

EP7EXX85     u   POSTA EN MARXA                                                  
Posta en marxa i en servei de la instal.lació de Telegestió.

BP7EXX85     1,000 U   Posta en marxa i en servei de la instal.lació de Telegestió     1.000,00 1.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.000,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL EUROS
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EP7EXX86     u   NODE IOT                                                        
Subministrament d’un PC industrial amb característiques:
Dispositiu de tipus industrial. Emmagatzematge : Mínim 30GB SSD. Processador: Mínim processador doble nucli.
Tipus Celeron N3350 Dualcore 1,1 GHz. Memòria: 4GB . Muntatge: Ha de ser enrackable i no ocupar més de 4U.
Possibilitat de muntar en carril DIN. Font d´alimentació externa 230 V. AC/24 V. DC, 60W. Protecció contra sobre-
tensions nivell 3. Garantia de 5 anys pel dispositiu PC al instal·lar els dos components anteriors (font d´alimentació
i protecció). Xarxa: 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45. 1 x COM RS-232/422/485. 2 x COM RS-232. 2x
USB 2.0. 2xUSB 3.0. Sortida de monitor 2 x DisplayPort. Temperatura ambient (servei) 0 °C ... 50 °C.Temperatu-
ra ambient (emmagatzematge / transport) -40 °C ... 70 °C.Connector d´alimentació endollable
amb bornes de cargol.Homologació CE y UL.Sistema Operatiu: El sistema emprat pel node IoT ha de ser Open-
Source, en concret ha de suportar distribucions CentOS o Debian.El Sistema Operatiu ha de ser compatible amb el
sistema de monitorització corporatiu ( Zabbix ). El Node IoT ha d’instal·lar l’Agent Zabbix.El Sistema Operatiu ha de
ser compatible amb el sistema d’automatització corporatiu (Automic-UC4 ). Compatible amb un sistema de distribu-
ció d’imatges amb control de versions

A012M000     2,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 50,04
BP7EXX86     1,000 U   Subministrament d�un PC industrial amb característiques:        1.454,95 1.454,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.504,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

EP7EXX87     u   Llicencia Node IOT de NEARBYSENSOR AGENT EDGE                   
BP7EXX87     1,000 U   Llicencia Node IOT de NEARBYSENSOR AGENT EDGE                455,00 455,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 455,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS

SUBCAPITOL 1.2.1.8 MEGAFONIA                                                       
EP31X105     u   Amplificador mesclador 120 W RMS, 100 V, 2/AUX, 1/alarma, 5/MIC 

Amplificador mesclador de 120 W de potència RMS, amb quatre entrades de micròfon y dos d'auxiliar, entrada de
emergència 0 dB prioritaria, amb relé de seguretat d'avisos per a línies d'altaveus amb atenuadors, sortida per a al-
taveus de 100 V, sortida de línia per a enllaçar altres etapes de potència, control de volumen individual para cada
entrada, mode mesclador de micròfons amb prioritat de MIC 1 sobre MIC 2, i ambdòs sobre entradas auxiliares
(configurable), gong i alimentació phantom seleccionable per a entrada MIC, control de greus, aguts i de volum ge-
neral, preparat per a allotjar mòdul dinterfície telefònica i mòdul reproductor MP3, col·locat. Model Bosch Plena
PLE-1ME120 o equivalent.

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,25
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,37
BP31U530     1,000 u   Amplificador mesclador 120 W RMS, 100 V, 2/AUX, 1/alarma,

5/MIC 
539,16 539,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 550,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

EP35X107     u   Altaveu sostre p/encastar 1 via,circ.,D=6´´,6W,100V,100dBencasta
Altaveu de sostre per a encastar, d'una via, de forma circular, de 6´´ de diàmetre interior, de 6 W RMS de potència,
per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 100 dB, encastat. Model Bosch LHM 0606/xx

A012M000     0,250 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,25
A013M000     0,250 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,37
BP351141     1,000 u   Altaveu sostre p/encastar 1 via,circ.,D=6´´,6W,100V,100dB       33,39 33,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb UN CÈNTIMS

EP49U010     m   Cable p/sonoritzacions, paral·lel bicolor 2x1,5mm2,LSZH,col·loca
Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,38
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,32
BP49U010     1,000 m   Cable p/sonoritzacions, paral·lel bicolor 2x1,5mm2,LSZH         0,27 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EP3C1100     u   Font musical p/megafonia,reproducció CDA/MP3,USB/SD,230V,rack 19
Font musical per a instal·lació de megafonia, possibilitat de reproducció de formats d'audio CDA i MP3, amb con-
nector USB i lector de targetes SD, tensió d'alimentació 230 V, format rack 19´´, col·locada

A012M000     0,500 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 12,51
A013M000     0,500 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 10,74
BP3C1100     1,000 u   Font musical p/megafonia,reproducció CDA/MP3,USB/SD,230V,rack

19
275,30 275,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 18 INSTAL·LACIONS PLANTA SEGONA                                    
SUBCAPITOL 1.2.2.1 FONTANERIA                                                      
EFB44515     m   Tub poliet.retic.D=16mm,g=2mm,barrera antioxig.,connect.pressió,

Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connec-
tat a pressió i col·locat superficialment

A012M000     0,050 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,25
A013M000     0,050 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,07
B0A75600     1,600 u   Abraçadora plàstica,d/int.=16mm                                 0,28 0,45
BFB44515     1,020 m   Tub poliet.retic.D=16mm,g=2mm,barrera antioxig.                 0,71 0,72
BFWB5305     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.retic. DN=16mm, metàl·lic,p/connec.press 1,83 0,55
BFYB5305     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=16mm,p/connec.pressió      0,05 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS

EFB46515     m   Tub poliet.retic.D=20mm,g=1.9mm,barrera antioxig.,connect.pressi
Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, amb barrera antioxigen , con-
nectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000     0,055 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,38
A013M000     0,055 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,18
B0A75800     1,450 u   Abraçadora plàstica,d/int.=20mm                                 0,31 0,45
BFB46515     1,020 m   Tub poliet.retic.D=20mm,g=1.9mm,barrera antioxig.               1,12 1,14
BFWB5405     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.retic. DN=20mm, metàl·lic,p/connec.press 2,76 0,83
BFYB5405     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=20mm,p/connec.pressió      0,05 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRES CÈNTIMS

EFB48715     m   Tub poliet.retic.D=25mm,g=2.3mm,barrera antioxig.,connect.pressi
Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, amb barrera antioxigen , con-
nectat a pressió i col·locat superficialment

A012M000     0,055 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,38
A013M000     0,055 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,18
B0A75Y00     1,300 u   Abraçadora plàstica,d/int.=25mm                                 0,37 0,48
BFB48715     1,020 m   Tub poliet.retic.D=25mm,g=2.3mm,barrera antioxig.               2,01 2,05
BFWB5505     0,300 u   Accessori p/tubs poliet.retic. DN=25mm, metàl·lic,p/connec.press 3,48 1,04
BFYB5505     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=25mm,p/connec.pressió      0,07 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS

EN35XX08     u   Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, 
Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, d'acer inoxidable, per a tub de 16 - 25 mm de diàme-
tre nominal del tub, col·locada encastada amb maneta de pom col.locat superficialment

A012M000     0,070 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,75
A013M000     0,070 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,50
BN35XX08     1,000 u   Vàlvula de bola manual connectada a tub de polietilè reticulat, 15,00 15,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

ENC11020     u   Valv.equilib.rosca.d20mm,Kvs=5,7,ametall,preajust cabal,preses p
Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal,
preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

A012M000     0,180 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 4,50
A013M000     0,180 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 3,87
BNC11020     1,000 u   Vàl.equilib.rosca.d20mm,Kvs=5,7,ametall,preajust cabal,preses pr 51,24 51,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
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EFQ33C6K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=32
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 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,88
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,61
BFQ33C6A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=32 3,45 3,52
BFYQ3080     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm                       0,22 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

EFQ33C7K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32
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 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,88
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,61
BFQ33C7A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32 3,49 3,56
BFYQ3080     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm                       0,22 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SETZE CÈNTIMS

EFQ3366K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=13
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 18 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,88
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,61
BFQ3366A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=13 0,86 0,88
BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

EFQ3367K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=13
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 22 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,075 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 1,88
A013M000     0,075 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,61
BFQ3367A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=13 0,95 0,97
BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

EFQ3369K     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=13
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 28 mm, de 13 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix

A012M000     0,080 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,00
A013M000     0,080 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,72
BFQ3369A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=13 1,22 1,24
BFYQ3030     0,500 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb UN CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 1.2.2.2 ELECTRICITAT                                                    
APARTAT 1.2.2.2.2 QUADRES                                                         
EG1AU008     u   Armari p/quadre distribució metàl·lic,2fileres,49passos de 9mm p

Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 2 file-
res de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perfora-
des, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions
550x450x175 mm, col·locat

A012H000     0,700 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 17,51
A013H000     0,700 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 15,02
BG1AU008     1,000 u   Armari metàl.xapa electrozincada,p/quadre distr.,550x450x175mm  294,28 294,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 326,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

EG42429H     u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd.
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03
A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,350 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 8,76
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG42429H     1,000 u   Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0.03A,fix.inst.,2mòd. 82,84 82,84
BGW42000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,38 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SIS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

EG415D59     u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415D59     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 22,47 22,47
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG415D5B     u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415D5B     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 22,87 22,87
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EG415D5C     u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
A013H000     0,200 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 4,29
BG415D5C     1,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(1P+N),tall=6000 23,55 23,55
BGW41000     1,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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EG4R4850     u   Contactor, 230V,20A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.         
Contactor de 230 V de tensió de control, 20 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18
mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pres-
sió

A012H000     0,310 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,76
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,07
BG4R4850     1,000 u   Contactor, 230V,20A,2NA,circuit potència 230V                   36,50 36,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

APARTAT 1.2.2.2.3 CANALITZACIONS I CONDUCTORS                                     
EG312326     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1.5mm2,col.canal/safata            

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312320     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1.5mm2                             0,85 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

EG312336     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312330     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2                             1,17 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

EG312346     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata              
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312340     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2                               1,65 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

EG32B124     m   Cable H07Z-K (AS), 1x1.5mm2,col.tub                             
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1
x 1.5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,38
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,32
BG32B120     1,020 m   Cable H07Z-K (AS), 1x1.5mm2                                     0,21 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

EG32B134     m   Cable H07Z-K (AS), 1x2.5mm2,col.tub                             
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

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,38
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,32
BG32B130     1,020 m   Cable H07Z-K (AS), 1x2.5mm2                                     0,33 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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EG32B144     m   Cable H07Z-K (AS), 1x4mm2,col.tub                               
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de secció 1
x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,38
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,32
BG32B140     1,020 m   Cable H07Z-K (AS), 1x4mm2                                       0,50 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

EG151512     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG151512     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.         1,63 1,63
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació quadr.                           0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EG161722     u   Caixa deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-54,munt.superf.           
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 12,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG161722     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,160x200mm,prot.IP-54,p/munt.superf.         8,37 8,37
BGW16000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació rectang.                         0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

EG21271J     m   Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió end
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment

A012H000     0,037 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,93
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,07
BG212710     1,020 m   Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N        0,71 0,72
BGW21000     1,000 u   P.p.accessoris p/tubs rígids PVC                                0,14 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG2DE8E2     m   Safata xapa perforada acer galvanitzat sendzimir,60mmx150mm,col.
Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

A012H000     0,193 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 4,83
A013H000     0,096 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,06
BG2DE8E0     1,000 m   Safata xapa perforada acer galvanitzat sendzimir,60mmx150mm     5,19 5,19
BGW2DC8E     1,000 u   P.p.accessoris p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir,,60x150mm 2,70 2,70
BGY2ACE2     1,000 u   P.p.elem.suport p/safat.met.acer galvanitzat sendzimir ample=150 5,01 5,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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EG380902     m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                            
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

A012H000     0,100 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 2,50
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG380900     1,020 m   Conductor Cu nu,1x35mm2                                         1,29 1,32
BGW38000     1,000 u   P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus                                  0,33 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

APARTAT 1.2.2.2.4 MECANISMES                                                      
EG63115B     u   Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu alt,en

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu
alt, encastada

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,75
A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,85
BG63115B     1,000 u   Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu alt,p 4,68 4,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

EG641173     u   Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu alt,encastat        
Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,75
A013H000     0,133 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,85
BG641173     1,000 u   Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu altp/encastar       3,91 3,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

EG63B153     u   Presa corrent(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,munt.superf.       
Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada superficial-
ment

A012H000     0,150 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,75
A013H000     0,183 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,93
BG63B153     1,000 u   Presa corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,   2,20 2,20
BGW63000     1,000 u   P.p.accessoris p/end.                                           0,40 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

APARTAT 1.2.2.2.5 ENLLUMENAT                                                      
EG73XX31     u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-1C-FT, de B.E.G. B

Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD4-M-1C-FT, de B.E.G. Brück Electronic
GmbH o equivalent, especial per a grans superficies amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sortida relé de
10A per a tot tipus de carregas incl. LED, Abast máx. transversal 24 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1
min a 30 min. Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada per a pulsador i detector esclau. Versió fals
sostre i superficie. Temperatura de funcionamient -25ºC fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comanda-
ment a distancia (opcional). Instal.lat i funcionant.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BG73XX31     1,000 u   Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXO 100,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINC EUROS

EG73XX35     u   Detector de presencia de sostre LUXOMAT PD2N-M-1C-LED-FT, de B.E
Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXOMAT PD2N-M-1C-LED-FT, de B.E.G. Brück
Electronic GmbH o equivalent, amb anell integrat amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sortida relé de 10A
per a tot tipus de carregas incl. Abast máx. transversal 10 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1 seg a 18h.
Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Incorpora entrada per a pulsador i detector esclau. Anell embellidor amb 6
LEDs de 0,25W. Temperatura de funcionamient -25ºC fins a +50ºC. Programable vía potenciòmetres o comanda-
ment a distancia (opcional). Instal.lat i funcionant.

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BG73XX35     1,000 u   Suministre y col.locació de detector de presencia de sostre LUXO 99,00 99,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS
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EG73XX37     u   Detector de moviment de sostre LUXOMAT PD3N-1C, de B.E.G.       
Suministre y col.locació de detector de moviment de sostre amb un canal LUXOMAT PD3N-1C, de B.E.G. Brück
Electronic GmbH o equivalent, amb angle de detecció de 360º. Un canal amb sortida relé de 10A per a tot tipus de
carregas incl. LED Abast máx. transversal 10 m. IP20. Clase II. Temporizació d´apagat 1 min a 30 min o impuls
Ajust valor crepuscular 10-2000 Lux. Versió fals sostre i superficie. Temperatura de funcionamient -25ºC fins a
+50ºC.
Programable vía potenciòmetres o comandament a distancia (opcional). Instal.lat i funcionant

A012H000     0,200 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 5,00
BG73XX37     1,000 u   Suministre y col.locació de detector de moviment de sostre amb d 57,00 57,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS

EH61RC9A     u   Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,240-270lúmens,auton< 
Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de pro-
tecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH61RH9A     1,000 u   Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,240-270lúmens,auton< 86,59 86,59
BH6ZCR00     1,000 u   Caixa p/encastar llum d'emergència rect. ,param.vert./horitz.   3,92 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

EH22X131     u   Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperat
Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperatura de color de 4000, 2.400 lm i un grau de rendi-
ment de color Ra=85, UGR<22 de forma rodona i muntada encastada al sostre. Model NORMALIT HAT Ref.
EH24B o equivalent.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH22X131     1,000 U   Llumenera tipus downligth led , color blanc, 20.5W, amb temperat 25,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

EH22X132     u   Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperat
Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperatura de color 4000K, protecció IP44, no regulable,
Model AVANT LED LEDPROOF ECCO Ref. LPE120038W 4000 o equivalent  muntada superficialment.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,300 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 6,44
BH22X132     1,000 u   Llumenera tipus estanca 38W, 3.500 lm de flux lluminós, temperat 24,00 24,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

EH41X208     m   Lluminària ascensor                                             
Aplic banyador de paret per a llum d'ascensor, model LAMP AMBIENT LED o equivalent, per a muntar superficial-
ment, col·locat

A012H000     0,120 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 3,00
A013H000     0,120 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 2,57
BH41X208     1,000 u   Aplic banyador de paret per a llum d'ascensor, model LAMP

AMBIEN
187,00 187,00

BH4W1000     0,250 u   Pp.acc.carril.enll.p/munt.superf.                               15,21 3,80
BH4Y1000     0,500 u   Pp.subj.carr.enll.p/munt.superf.                                1,39 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 197,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-SET EUROS amb SET CÈNTIMS
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EH41X209     m   Lluminària d'escala aplic led                                   
Aplic banyador de paret per a llum d'escala, model LAMP AMBIENT LED 40w o equivalent, per a muntar superfi-
cialment, col·locat

A012H000     0,180 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 4,50
A013H000     0,180 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,86
BH41X209     1,000 u   Aplic banyador de paret per a llum d'escala, model LAMP AMBIENT 210,00 210,00
BH4W2000     0,250 u   Pp.acc.carril.enll.p/munt.susp.                                 15,21 3,80
BH4Y2000     0,500 u   Pp.subj.carr.enll.p/munt.susp.                                  7,96 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.2.2.6 VEU I DADES                                                     
EP7EX100     u   Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d�

Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d’antena externa. Model Extreme networks
AP305C/CX o equivalent. Punt d'accés basat en un nou sistema-ona-xip (SoC) amb dues ràdios integrats de doble
banda que proporciona el millor valor amb Wi-Fi 6 d’alta eficiència.Tecnologia avançada de ràdio 802.11ax 2x2: 2
taxes de dades de fins a 2,4 Gbps simultàniament tant en el 2.4 Ràdio GHz i 5 GHz. Connectivitat dual de 5 GHz
S’inclou un sensor de llum integrat i mesurador d’energia integrat per ajudar a conservar el consum d’energia.
Amb alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat

A012M000     4,000 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 100,08
A013M000     4,000 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 85,95
BP7EX100     1,000 u   Wi-Fi 6 (802.11ax) Punt d'accés interior integrat o amb opció d� 145,00 145,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

EP43X101     m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6A UTPper treballar fins a velo-
citat de 10Gbps, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda (lliure
d'halògens), no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classificació CPR, col·locat sota tub o canal

A012M000     0,015 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 0,38
A013M000     0,015 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 0,32
BP43X101     1,000 m   Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 pa 0,85 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EP73X146     u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,des
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6A
UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

A012M000     0,180 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 4,50
BP7381J3     1,000 u   Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a

F/UTP,des
11,54 11,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EG225815     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=25mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225810     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=25mm,2J,320N,2000V          0,45 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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EG21271J     m   Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió end
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment

A012H000     0,037 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,93
A013H000     0,050 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,07
BG212710     1,020 m   Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N        0,71 0,72
BGW21000     1,000 u   P.p.accessoris p/tubs rígids PVC                                0,14 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 1.2.2.10 INCENDIS                                                        
EM132121     u   Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal llum

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb se-
nyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

A012M000     0,240 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,00
A013M000     0,240 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,16
BM132121     1,000 u   Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal llum 54,81 54,81
BMY13000     1,000 u   P.p.elements especials p/siren.                                 0,58 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

EM1422D2     u   Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+rearmable,direccio
Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element frà-
gil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

A012M000     0,240 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 6,00
A013M000     0,240 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 5,16
BM1422D2     1,000 u   Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+rearmable,direccio 240,71 240,71
BMY14000     1,000 u   P.p.elements especials p/pols.alarm.                            0,29 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

EG151512     u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.           
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 7,51
A013H000     0,150 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 3,22
BG151512     1,000 u   Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf.         1,63 1,63
BGW15000     1,000 u   P.p.accessoris caixa derivació quadr.                           0,32 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG31X127     m   Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació
Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació (AS+) resistent al foc 3 hores, bipolar, de secció
2 x 1.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub. Model CAB017100
Plana Fabrega o equivalent.

A012H000     0,015 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,38
A013H000     0,015 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,32
BG31X127     1,020 m   Cable amb conductor de coure trenat i apantallat, amb designació 1,00 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
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EM31261J     u   Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 5,00
A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 4,30
BM312611     1,000 u   Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat            39,02 39,02
BMY31000     1,000 u   P.p.elements especials p/extint.                                0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

EM31351J     u   Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret       
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

A012M000     0,200 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 5,00
A013M000     0,200 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 4,30
BM313511     1,000 u   Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat                         72,82 72,82
BMY31000     1,000 u   P.p.elements especials p/extint.                                0,31 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

EMSB31F1     u   Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhes
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhe-
siva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
BMSB31F0     1,000 u   Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhes 10,60 10,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb DEU CÈNTIMS

EMSBCDF1     u   Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,làm.vinil/
Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de làmina de vinil
autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
BMSBCDF0     1,000 u   Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,làm.vinil/ 14,67 14,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb DISSET CÈNTIMS

E7DZX151     m2  Tallafocs amb collari intumescent EI90 per a tub de PVC de diàme
Tallafocs amb collari intumescent EI90 per a tub de PVC de diàmetre 315mm. S'inclou tram de tub de PVC de
50cm unit a conducte de ventilació, instal.lat

A0127000     0,300 h   Oficial 1a col·locador                                          x 1,02 23,85 7,26
A0137000     0,300 h   Ajudant col·locador                                             x 1,02 21,17 6,45
B7DZ0151     1,000 u   Tallafocs amb collari intumescent EI90 per a tub de PVC de diàme 125,00 125,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 1.2.2.3 CLIMATITZACIÓ                                                   
EED9XX45     u   Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recupera

Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació en instal·lacions de cabal variable de refri-
gerant, per a sistemes de 3 tubs amb gas refrigerant R410A, del tipus recuperador individal, amb 2 sortides, tensió
d'alimentació 230 V i una potència elèctrica absorbida de 0.005 kW com a màxim, model LG PRH023 o equivalent,
col·locat

A012Q000     3,000 h   Oficial 1a frigorista                                           x 1,03 24,65 75,80
A013Q000     3,000 h   Ajudant frigorista                                              x 1,03 21,14 65,01
BED9XX45     1,000 u   Caixa de recuperació de calor per a bombes de calor amb recupera 776,00 776,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 916,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS SETZE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

EF5B44B1     m   Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj
Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
B0A71300     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=10mm                                   0,27 0,15
BF5B4200     1,020 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0.8mm                          1,22 1,24
BFW5A4B0     1,500 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8´´,p/soldar capil·lar.               1,60 2,40
BFY5CL00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat  0,88 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

EF5B54B1     m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0.8mm soldat capil.,dific. mitj
Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat
per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,095 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,38
A013M000     0,095 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,04
B0A71400     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=12mm                                   0,27 0,15
BF5B5200     1,020 m   Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0.8mm                          1,65 1,68
BFW5A5B0     1,500 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2´´,p/soldar capil·lar.               1,56 2,34
BFY5CN00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar per capilaritat  0,97 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

EF5A62B1     m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldad
Tub de coure R250 (semidur) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013F000     0,100 h   Ajudant manyà                                                   x 1,02 21,25 2,16
B0A71600     0,560 u   Abraçadora metàl.,d/int.=16mm                                   0,27 0,15
BF5A6200     1,020 m   Tub Cu R250 (semidur) DN=5/8´´,g=0.8mm                          3,88 3,96
BFW5A6B0     0,150 u   Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8´´,p/soldar capil·lar.               0,98 0,15
BFY5CP00     0,300 u   Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8´´,p/soldar per capilaritat  1,40 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

EFQ3665L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=13
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 13 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000     0,090 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,25
A013M000     0,090 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 1,93
BFQ3665A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=15mm,g=13 1,62 1,65
BFYQ3030     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm                       0,09 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
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EFQ3689L     m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=19
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C,
per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A012M000     0,100 h   Oficial 1a muntador                                             x 1,02 24,65 2,50
A013M000     0,100 h   Ajudant muntador                                                x 1,02 21,17 2,15
BFQ3689A     1,020 m   Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=19 4,18 4,26
BFYQ3040     1,000 u   Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm                       0,13 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

EG312336     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2,col.canal/safata            
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3
x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,012 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,30
A013H000     0,012 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,26
BG312330     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2.5mm2                             1,17 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

EG225715     m   Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostr
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

A012H000     0,016 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 0,40
A013H000     0,020 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 0,43
BG225710     1,020 m   Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V          0,34 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EEZGXX15     kg  Càrrega gas R-407c/R-410a                                       
Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a. S'inclou treballs de neteja de les canonades
amb gas nitrògen. S'inclou la prova de pressió segons normativa vigent.

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 12,51
A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 10,73
BEZGXX15     1,000 kg  Carrega de gas R410                                             30,00 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

EEM1XX68     u   Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta 
Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta les seves prestacions a les condicions ambientals a
través de dos sensors, un detector de presència i a un sensor d'humitat  , monofàsic per a 230 V de tensió, de 100
m3/h de cabal a 32Pa, de pressió mitjana i fixat al conducte de distribució. Model Soler i Palau SILENT DUAL 200
o equivalent.

A012G000     0,500 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,03 24,65 12,63
A013G000     0,500 h   Ajudant calefactor                                              x 1,03 21,14 10,83
BEM1XX68     1,000 u   Ventilador extractor de bany autònom i intel.ligent, autoajusta 125,00 125,00
BEWMB000     0,500 u   Suport estàndard antivibr.p/ventil.axial,preu alt               15,87 7,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EE42XX80     m   Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0.6mm,autoconne
Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, au-
toconnectable, muntat superficialment. S'inclouen accessoris i suports.

A012G000     0,250 h   Oficial 1a calefactor                                           x 1,02 24,65 6,25
A013G000     0,250 h   Ajudant calefactor                                              x 1,02 21,14 5,36
BE42Q421     1,020 m   Conducte llis circ. de planxa

ac.galv.,D=125mm,g=0.6mm,autoconne
4,72 4,81

BEW44000     0,330 u   Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm                        4,96 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 19 VARIS INSTAL·LACIONS                                            
EGC9FD05     u   SAI modular,10kVA-s/autonom., on-line db.conv.PWM, 3x400V/3x400V

Sistema d'alimentació ininterrompuda de tipus modular, de 10 kVA de potència, sense autonomia, tecnologia on-line
de doble conversió amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI-SS-111 segons la norma EN
62040-3, tensió d'entrada 3x400 V (-27%/+20%), tensió de sortida 3x400 V (±1 %), rendiment total >96%, factor de
potència d'entrada >0.99, THDi <3%, sobrecàrrega admissible 110% durant 10 minuts i del 125% durant 1 minut,
possibilitat de connexió fins a 4 mòduls més, comunicació remota mitjançant sortida a relés i port RS-232, protocol
de comunicació privat, comunicació local mitjançant display LCD i LED's, bypass estàtic i manual, format autopor-
tant, col·locat

A012H000     4,000 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 100,08
A013H000     4,000 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 85,83
BGC9FD05     1,000 u   SAI modular,10kVA-s/autonom., on-line db.conv.PWM,

3x400V/3x400V
15.180,00 15.180,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.365,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

EGC14041     u   Grup electrògen,insonoritzat automàtic,40kVA,trifàsic,400V,dièse
Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 40 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de
400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica, ins-
tal·lat

A012H000     0,900 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,03 24,65 22,74
A013H000     0,900 h   Ajudant electricista                                            x 1,03 21,14 19,50
BGC14040     1,000 u   Grup electrògen,insonoritzat automàtic,40kVA,trifàsic,400V,dièse 16.578,00 16.578,00
BGWC1000     1,000 u   P.p.accessoris p/gr.electrog.                                   74,00 74,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.694,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE MIL SIS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

EG13X141     u   Modificació del quadre general, quadre PB, P1 i restaurant per d
Modificació del quadre general, quadre PB, P1 i restaurant per disposar d'un doble embarrat

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

EG4RX142     u   Conjunt de dos contactors enclavats de 250A per commutació autom
Conjunt de dos contactors enclavats de 250A per commutació automàtica entre grup electrògen i subministrament
princiapal de 139kw, instal.lats en armari quadre general.

A012H000     5,000 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 125,10
A013H000     5,000 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 107,29
BG4RX142     1,000 u   Conjunt de dos contactors enclavats de 250A per commutació autom 1.700,00 1.700,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.932,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

EG312696     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.canal/safata             
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de sec-
ció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

A012H000     0,052 h   Oficial 1a electricista                                         x 1,02 24,65 1,30
A013H000     0,052 h   Ajudant electricista                                            x 1,02 21,14 1,12
BG312690     1,020 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2                              20,50 20,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
FASE 3 
És necessari per a la presentació d’ofertes, explicar el mètode d’execució empleat, planificació de l’execució 
per el bon funcionament del servei existent.  
En evitació al detriment de la seguretat i salut de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en 
l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de seguretat i salut. 
En evitació al detriment del control de qualitat de l’obra, qualsevol possible baixa que es realitzi en 
l'adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost de control de qualitat. 
Les despeses del Control de Qualitat fins al 1,5% del Pressupost d’Execució Material de l’obra realment 
executada, el cartell de les obres segons disseny municipal aniran a càrrec del Contractista. 

• Import previst d’execució material de Control de Qualitat: 1.242,40 € 

Les despeses necessàries per el compliment de la Normativa sobre Seguretat i Salut en el Treball que 
estiguin, o no contemplades en l’Estudi de Seguretat i Salut de qualitat fins al 3% del Pressupost d’Execució 
Material de l’obra realment executada, aniran a càrrec del Contractista. 

• Import previst d’execució material de Seguretat i Salut: 2.484,80 € 

 
PRESSUPOST TOTAL PROJECTE                  
 

1.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  82.826,66 € 

13,00 %  DESPESES GENERALS  10.767,47 € 

  6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL  4.969,60 € 

 

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE (IVA exclòs) 98.563,73 € 

 
El pressupost total per a contracte i per a coneixement de l’administració de les obres descrites en el projecte ascendeixen a la quantitat 
de: 
 

21,00 % IVA 20.698,38 € 

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE (IVA inclòs)  119.262,11 € 

 

 
 
 
 
 
Terrassa, 17 març de 2020 
 
 
 
Sara Rebolleda Mir      Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta municipal     Arquitecta tècnic municipal 





RESUM DE PRESSUPOST
01                                                              
CAPITOL RESUM EUROS %

1 ESTACIÓ TRANSFORMADORA...................................................................................................................... 82.826,66 82,83

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 82.826,66
13,00 % Despeses Generals....................... 10.767,47

6,00 % Benefici industrial .......................... 4.969,60

SUMA DE G.G. y B.I. 15.737,07

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 20.698,38

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 119.262,11

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 119.262,11

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CENT DINOU MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb ONZE CÈNTIMS

, a .

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
01                                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 ESTACIÓ TRANSFORMADORA

01.01 u   Treballs Estació Transformadora                                 

Treballs per la construcció d'una estació transformadora per a donar servei a la Masia Els Bellots,
format per:

2ud Assaig/comprovació de l'aillament i coberta de circuit de MT (Vn<30Kv)
1Ud Certificat de les mesures de les tensions de pas i contacte en el centre de transformació
1Ud Certificat i comprovació dels valors de posta a terra en el centre de transformació (servei i pro-
tecció)
1Ud Prefabricat 24kv modular de superfície. Longitud màxima de l'edifici 8mts
1Ud Subministrament i instal·lació de cela Modular de 36kv
1Ud Subministrament i instal·lació de cela modular d'interruptor automàtic 36kv
1Ud Subministrament i instal·lació de cela modular amb funció de remunti de conductors de 36kv
1 Ud Subministrament i instal·lacions de cela modular de mesura 36kv
1 Ud Subministrament i instal·lacions d'unitat de protecció i mesura en cela d'interruptor automàtic
1 Ud Regulació de relé de protecció de MT segons paràmetres facilitats
1 Ud Subministrament i instal·lacions interior de transformador de 1000KVA, d'oli, 25/0.42Kv, aïlla-
ment 36Kv
1 Ud Subministrament i instal·lacions de CGPT amb interruptor automàtic 4P/1600A i 4 sortides i aï-
llaments
1 Ud Instal·lació de punt de llum d'enllumenat general i emergencia en CT i aillaments
1 Ud Subministrament i instal·lacions de joc d'antivibratoris per transformador de potencia i aïllaments
40mts Subministrament i instal·lació de conductor despullat de 50mm2 CU per a posta a terra exte-
rior de CT i aïllaments
25mts Subministrament i instal·lació de conductor RV 0.6/1Kv CU 50mm2 per a posta a terra exte-
rior de CT i aïllaments
10 Ud Subministrament i instal·lació de pica de AC-Cu de 2m/4mm per a posta a terra exterior de
CT i aïllaments
252mts Subministrament i estesa de LSMT amb conductor 3x1x240mm2 AL RHZl·lació de conduc-
tor despullat de 50mm2 CU per a posta a terra exterior de CT i  H-16 18/30Kv i aïllament 36Kv
2 Ud Subministrament i instal·lació de joc de 3 terminals interruptor apantallat termoretractil <240mm2
18/30kv i aïllament 36kv
Marcar, mesurar i confeccionar planols as-built de línia subterrània MT
5 Ud Cata per localització de serveis existents MT
98 mts de rasa per a 2 circuits MT, a mà i amb màquina, realitzada per vorera amb rajoles normals.
Inclou sorra i placa de protecció i cinta senyalitzadora
5mts Rasa per 2 dos circuits MT, a mà i amb màquina, realitzada per vorera amb rajoles normals,
amb 2 tubs secs de 200mm de diàmetre. Inclou sorra i placa de protecció i cinta de senyalitzar
10mts Rasa per 2 dos circuits MT, a mà i amb màquina, realitzada per asfalt, amb 2 tubs formigonats
de 200mm de diàmetre. Inclou sorra i placa de protecció i cinta senyalitzar
98 mts de retirada continua de terres i runa amb aportació de noves terres en rasa MT 1 o 2 circuits
sense tub
20m2 Suplement excés de reposició de vorera amb panot 20x20, sobre solera de formigó de 10cm
1 Ud Realització i posterior tapat de cata per a realització d'un joc de connexions MT a realitzar per
EDE
1 Ud Realització de cata per descobrir tubs d'entrada a CT subterrani existent
1 Ud Projecte de legalització de línia MT i noves celes de distribució. Inclou gestió documental amb
Endesa i taxes de visat.
1Ud Tramitació dels permisos Municipals. No inclou taxes.
1Ud Direcció d'obra i confecció de CFO incloent les taxes del visat.
1 Ud Conjunt celes entrada - sortida a client de 630A 20KA amb comandament motor i control inte-
grat.
1Ud Preparació de terreny per ubicar caseta prefabricada tipus PFU-5 o similar.
1Ud Construcció de vorera perimetral del CM
1 Ud Conjunt de materials per pont MT de cela de línia a transformador, compost per 27mts conduc-
tor 18/30kv de 1x150mm2Al, 1 kit per joc de terminacions apantallats per cela de línia amb conductor
de 3x1x150mm2, 1 kit per terminacions endollables rectes per connexió a bornes del transformador,
1 conjunt de materials per subjecció i fixació del conductor. Inclou muntatge i connexionat.
1 Ud Conjunt de plaques senyalitzadores i prevenció, esquema unifamiliar de la instal·lació, guants
ailants per 30kv, extintor mòbil eficàcia 113-B i banqueta aïllant per maniobres.
1 Ud Conjunt de mòduls de doble aïllament, cablejat i amb proteccions, per allotjar l'equip de mesura
1 Ud Cablejat secundari d'equip de mesura i protecció a quadre de comptadors, amb tub PVC M-40,
conductor 1x6mm2 Cu i terminals . Inclou conexió i probes amb companyia subministradora.
1 Ud Ponts de baixa tensió, de quadre a transformador de 1.000KVA amb conductor 1x240mm2 Al.
1 Ud Projecte de legalització de la instal·lació de mitja tensió en edifici prefabricat amb transformador
fins 1.000KVA. Inclou les taxes de visat i dels serveis tècnics d'Indústria.
1 Ud Tramitació del permís Municipal per instal·lació caseta prefabricada.
1Ud Seguiment del risc, qualitat i medi ambient
1 Ud Treballs d'adequació, reforç o reforma de la xarxa existent en servei de l'empresa distribuïdora.
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
01                                                              
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

01.01 u   Treballs Estació Transformadora                                 

Treballs per la construcció d'una estació transformadora per a donar servei a la Masia Els Bellots,
format per:

2ud Assaig/comprovació de l'aillament i coberta de circuit de MT (Vn<30Kv)
1Ud Certificat de les mesures de les tensions de pas i contacte en el centre de transformació
1Ud Certificat i comprovació dels valors de posta a terra en el centre de transformació (servei i pro-
tecció)
1Ud Prefabricat 24kv modular de superfície. Longitud màxima de l'edifici 8mts
1Ud Subministrament i instal·lació de cela Modular de 36kv
1Ud Subministrament i instal·lació de cela modular d'interruptor automàtic 36kv
1Ud Subministrament i instal·lació de cela modular amb funció de remunti de conductors de 36kv
1 Ud Subministrament i instal·lacions de cela modular de mesura 36kv
1 Ud Subministrament i instal·lacions d'unitat de protecció i mesura en cela d'interruptor automàtic
1 Ud Regulació de relé de protecció de MT segons paràmetres facilitats
1 Ud Subministrament i instal·lacions interior de transformador de 1000KVA, d'oli, 25/0.42Kv, aïlla-
ment 36Kv
1 Ud Subministrament i instal·lacions de CGPT amb interruptor automàtic 4P/1600A i 4 sortides i aï-
llaments
1 Ud Instal·lació de punt de llum d'enllumenat general i emergencia en CT i aillaments
1 Ud Subministrament i instal·lacions de joc d'antivibratoris per transformador de potencia i aïllaments
40mts Subministrament i instal·lació de conductor despullat de 50mm2 CU per a posta a terra exte-
rior de CT i aïllaments
25mts Subministrament i instal·lació de conductor RV 0.6/1Kv CU 50mm2 per a posta a terra exte-
rior de CT i aïllaments
10 Ud Subministrament i instal·lació de pica de AC-Cu de 2m/4mm per a posta a terra exterior de
CT i aïllaments
252mts Subministrament i estesa de LSMT amb conductor 3x1x240mm2 AL RHZl·lació de conduc-
tor despullat de 50mm2 CU per a posta a terra exterior de CT i  H-16 18/30Kv i aïllament 36Kv
2 Ud Subministrament i instal·lació de joc de 3 terminals interruptor apantallat termoretractil <240mm2
18/30kv i aïllament 36kv
Marcar, mesurar i confeccionar planols as-built de línia subterrània MT
5 Ud Cata per localització de serveis existents MT
98 mts de rasa per a 2 circuits MT, a mà i amb màquina, realitzada per vorera amb rajoles normals.
Inclou sorra i placa de protecció i cinta senyalitzadora
5mts Rasa per 2 dos circuits MT, a mà i amb màquina, realitzada per vorera amb rajoles normals,
amb 2 tubs secs de 200mm de diàmetre. Inclou sorra i placa de protecció i cinta de senyalitzar
10mts Rasa per 2 dos circuits MT, a mà i amb màquina, realitzada per asfalt, amb 2 tubs formigonats
de 200mm de diàmetre. Inclou sorra i placa de protecció i cinta senyalitzar
98 mts de retirada continua de terres i runa amb aportació de noves terres en rasa MT 1 o 2 circuits
sense tub
20m2 Suplement excés de reposició de vorera amb panot 20x20, sobre solera de formigó de 10cm
1 Ud Realització i posterior tapat de cata per a realització d'un joc de connexions MT a realitzar per
EDE
1 Ud Realització de cata per descobrir tubs d'entrada a CT subterrani existent
1 Ud Projecte de legalització de línia MT i noves celes de distribució. Inclou gestió documental amb
Endesa i taxes de visat.
1Ud Tramitació dels permisos Municipals. No inclou taxes.
1Ud Direcció d'obra i confecció de CFO incloent les taxes del visat.
1 Ud Conjunt celes entrada - sortida a client de 630A 20KA amb comandament motor i control inte-
grat.
1Ud Preparació de terreny per ubicar caseta prefabricada tipus PFU-5 o similar.
1Ud Construcció de vorera perimetral del CM
1 Ud Conjunt de materials per pont MT de cela de línia a transformador, compost per 27mts conduc-
tor 18/30kv de 1x150mm2Al, 1 kit per joc de terminacions apantallats per cela de línia amb conductor
de 3x1x150mm2, 1 kit per terminacions endollables rectes per connexió a bornes del transformador,
1 conjunt de materials per subjecció i fixació del conductor. Inclou muntatge i connexionat.
1 Ud Conjunt de plaques senyalitzadores i prevenció, esquema unifamiliar de la instal·lació, guants
ailants per 30kv, extintor mòbil eficàcia 113-B i banqueta aïllant per maniobres.
1 Ud Conjunt de mòduls de doble aïllament, cablejat i amb proteccions, per allotjar l'equip de mesura
1 Ud Cablejat secundari d'equip de mesura i protecció a quadre de comptadors, amb tub PVC M-40,
conductor 1x6mm2 Cu i terminals . Inclou conexió i probes amb companyia subministradora.
1 Ud Ponts de baixa tensió, de quadre a transformador de 1.000KVA amb conductor 1x240mm2 Al.
1 Ud Projecte de legalització de la instal·lació de mitja tensió en edifici prefabricat amb transformador
fins 1.000KVA. Inclou les taxes de visat i dels serveis tècnics d'Indústria.
1 Ud Tramitació del permís Municipal per instal·lació caseta prefabricada.
1Ud Seguiment del risc, qualitat i medi ambient
1 Ud Treballs d'adequació, reforç o reforma de la xarxa existent en servei de l'empresa distribuïdora.

1,000 82.826,66 82.826,66

TOTAL CAPITOL 01 ESTACIÓ TRANSFORMADORA........................................................................................... 82.826,66

TOTAL...................................................................................................................................................................... 82.826,66
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DESGLOSE PRESUPUESTO 

CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE 

Trabajos de adecuación de instalaciones existentes 

Cantidad Precio Ud.(C) Descripción 

4,00  TERMINAL ENTRONQUE BT (1 Fase) 
3,00  FUSIBLE ENTRONQUE BT 

4,00  EMPALME ENTRONQUE BT (1 Fase) 
1,00  INFORME DE CRUCES Y PARALELISMOS 

1,00  CATA DE TENDIDO 
1,00 PUESTA EN SERVICIO NUEVA SALIDA RED BT 

1,00  CALADO MURO CT 

ENGINYERIA, PROJECTE 
ENSAYOS PROCTOR 

PERMISOS OFICIALS 

TOTAL 

CARGOS NO IMPUTABLES AL CLIENTE 

Entronque: sólo material. 

Valoración* Total 

1 

1  

1  
1  

1  
1  
1  

1  

1  

1  

Cantidad Descripción Valoración* 

1,00 IDENTIFICACION Y CORTE CABLE BT N 

1,00 CONEXIÓN A CIRCUITO CON TERMINAL N 

1,00 EMPALME AISLADO CIRC BT CUALQUIER SEC N 

1,00 COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR N 

1,00 MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA N 

1,00 ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRJ RED MT-BT N 

CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE 

Nuevas instalaciones de extensión 

Cantidad Precio Ud.(C) Descripción Valoración* 

1,00 
20,00 

1,00 
37,00 
10,00 

2,00 

10,00 

40,00 

20,00 

1,60 
42,40 

171,00 

57,00 

 PRUEBA DE RIGIDEZ CABLES BT 
 TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2 

 PLANO ¿AS BUILT¿ RED SUB MT/BT lOO<L<lSM 
 TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2 

 6700144 TUBO POLIETILENO 160 mm D 

 CATA DE TENDIDO 
 CANALIZ TIPO C 

 ZANJA TIPO C 
 SUPL ANCHURA CANALIZACION P < lM 

 DEMOLICION Y REPOSICION PANOT/BALDOSA 
 DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO> 8 M2 

 Cable 0,6/1 kV, XZ1 lx240 Al 

 Cable 0,6/1 kV, XZl lxlSO Al 
TOTAL 

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS. 

LA VALIDESA D'AQUESTES CONDICIONS: 6 MESOS 

*I: (Imputable) part de l'obra que executa !'empresa distribu'idora a carrec del client. 
N: (No imputable) part de l'obra que executa !'empresa distribu'idora al seu carrec. 
C: (Carrec client): part de l'obra que executa el client segons acord.

3/3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Total 
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IV. PLEC DE CONDICIONS 
 





 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Sobre els components 
Sobre l'execució 
Sobre el control de l'obra acabada 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, 
Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter 
permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge 
CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la 
construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, 
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran 
les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, 
sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents 
directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips 
i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del 
producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la 
DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director 
d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els 
següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al 
marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, 
d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives 
Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el 

compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 

comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat 
tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes 
subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos 
exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement 
oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, 
equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i 
la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació 
és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats 
per ella.  
Control de recepció mitjançant assaigs 
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1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot 
ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre 
alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé 
segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris 
establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el 
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i 
rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte 
les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 
Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves 
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la 
legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del 
director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 
del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada 
unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució 
i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i 
altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el 
projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les 
instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en 
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així 
com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de 
l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es 
contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, 
equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 
7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts 
i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les 
que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei 
previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec 
s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en 
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
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A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, 
que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o 
enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, 
comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos 
tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a 
la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 
de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o 
prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la 
utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials 
combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part 
per qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà 
cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 
16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 
MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 
16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado 
en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de 
revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions 
manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna 
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imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a 
la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la 
forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la 
resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a 
utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin 
produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies 
elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona 
d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva 
rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus 
d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, 
possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents 
condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La 
separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels 
travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o 
ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels 
suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes 
que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no 
està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per 
cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes 
s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes 
normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials 
d'una obra durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se 
com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, 
etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge 
progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a 
enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual 
de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu 
estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són 
l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements 
units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de 
serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, 
químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses 
d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits 
de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar 
algun esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es 
podran arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris 
encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: 
Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de 
viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; 
Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la 
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caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans 
d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per 
l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs 
en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans 
quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb 
enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció 
personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, 
botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les 
condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa 
aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà 
enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les 
mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de 
coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla 
d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma 
manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si 
amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. 
En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la 
feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. 
Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats 
abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de 
construcció. Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de 
forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre 
qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs 
sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels 
esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra 
tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es 
contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els 
elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran 
objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es 
mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva 
absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc 
d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no 
s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin 
eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el 
possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n 
suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es 
desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants 
han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o 
volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat 
de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a 
la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest 
afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans 
d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a 
màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció 
de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai lliure 
suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran 
contínuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En 
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cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb 
estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, 
com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a 
atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a 
l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals 
es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el 
control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o 
per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant 
lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà 
l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant 
en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; 
també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les 
pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents 
formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs 
o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, 
coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts 
de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-
se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i quan el 
producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement 
l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un 
espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva 
instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació 
completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; 
aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant 
de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el 
Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El 
mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, 
adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o 
originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 
aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal 
d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per 
elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de 
clavegueró...  
  

1.1 Enderroc de cobertes 
Treballs destinats a la demolició dels elements que constitueixen la coberta d’un edifici. 
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Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsitema enderrocs. 

Abans d’iniciar la demolició d’una coberta es comprovarà la distància a les línies elèctriques i la 
càrrega dels mateixos. 
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de 
manera que s'evitin sobrecàrregues descompensades que puguin provocar enfonsaments 
imprevistos. 
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les 
ordres de la D.F. 
Enderroc d'elements singulars de coberta. L’enderroc de xemeneies, conductes de ventilació..., 
es durà a terme, en general, abans de l’enderroc o arrencada del material de cobertura, 
desmuntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan s'aboquin els 
materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar 
l'acumulació d'enderrocs sobre el forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan 
no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es suspendran 
prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, 
es baixaran. 
Enderroc de material de cobertura. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de 
vessants oposades, començant pel carener. Les plaques de fibrociment o similars es carregaran 
i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A més a 
més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu 
contingut en amiant, hauran de ser manipulades pel personal que provingui d’una empresa 
autoritzada per a la realització d’aquesta mena de treballs. 
Enderroc de tauler de coberta. S’enderrocarà, en general, per zones simètriques de vessants 
oposades, començant pel carener. Quan el tauler de coberta estigui suportat a sobre d’uns 
envanets de sostre-mort s’hauran de enderrocar aquests en primer lloc. 
Enderroc d’envanets de sostre-mort o conillers. S’enderrocaran, en general, per zones 
simètriques de vessants oposades, començant pel carener i després d’haver aixecat el tauler 
ceràmic que es recolza sobre ells. A mesura que avancen els treballs s’enderrocaran els 
envanets i els envanets de riosta. 
Enderroc de l’element de formació de pendents amb material de farciment. S’enderrocarà, en 
general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pels careners més aixecats i 
equilibrant les càrregues. En aquesta operació no s’enderrocarà la capa de compressió dels 
forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc 
dels pendents de coberta, els albellons i les buneres de recollida d'aigües pluvials. 
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavellades. S’enderrocarà, en general, per 
zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan no existeixi cap altre 
trava entre les encavellades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests no 
s’eliminaran fins que les encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements 
de riosta mentre no es retirin els elements estructurals que incideixen sobre ells. Si les 
encavellades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la fixació 
dels cables de suspensió es realitzarà per sobre del centre de gravetat de l’encavellada. Si, 
d’altra banda s’han de desmuntar a peces, s’apuntalaran i es trossejaran començant, en 
general, pels cavalls. Si per sobre de les encavellades hi gravitessin sostres, aquests 
s’eliminaran de forma prèvia, amb independència del sistema d’enderroc a utilitzar. 
 
1.2 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
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Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es 

comprovarà que no passen instal·lacions. 

Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest 
capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En 
defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, 
de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els 
supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la 
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el 
seu suport, sigui envà o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en 
aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació 
d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o 
paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades segons la legislació 
vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de 
treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació 
com en totes les mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, 
escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els 
operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el 
mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport 
mentre durin els treballs. 

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de 
paviments i d’escales es durà a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent 
que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior 
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es 
retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar 
al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es recolzen. 
S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals 
descansen els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, 
símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. L’enderroc 
conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb 
l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La 
utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de 
soleres o paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents 
zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, 
s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en 
l’enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin 
sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les zones 
pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat 
objecte del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de 
treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de 
l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.3 Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
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Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 

S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per col·lapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on 
hi predomini la fusta o elements fàcilment combustibles. 
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de 
manera que es treballi sempre en el mateix nivell, sense que hi hagi persones situades en la 
mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 

Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest 
capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En 
defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a 
dir, sense deixar més d'una alçada de planta amb estructura horitzontal desmuntada i els murs 
i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que es recolzin 
en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs 
dels buits abans d’enderrocar-los. En els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i 
s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura que avanci 
l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de 
fusta es desmuntaran els dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. 
Quan es tracti d'un mur de formigó armat s’enderrocarà, en general, com si es tractés de 
diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 
metres respectivament. Es permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les 
armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les de l'altra a fi que actuïn 
d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó 
que descansarà sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o 
descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar o apuntalar quan 
superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests elements 
constructius es podrà dur a terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es 
realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per l'exterior i treballant sobre la seva 
plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la 
zona de bolcada i efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada 
del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força per 
sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent 
dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es 
descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ estintolament de la volta, es començarà 
el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó 
i en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els 
elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars i forjats. Es suspendrà o apuntalarà 
prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és 
convenient controlar, si és possible, la trajectòria de la direcció de les armadures per tal d’evitar 
moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que 
arribin a ells per la seva part superior, com per exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es 
suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és 
de formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, 
per embranzida o tracció, farem caure el pilar, tallant després les armadures de l'altra cara. Si 
és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los 
bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure 
d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, s’atirantaran per tal de controlar on han de 
caure. 
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Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els 
elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot suports i murs. Els elements en voladís 
s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els 
voladissos seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors 
respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen. Els talls del forjat no deixaran 
elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot 
estintolament o apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en 
bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega admissible per a la qual es van 
edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt 
simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat 
dels seus caps per si estiguessin en mal estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, 
cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat a 
banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva 
capa de compressió. Les biguetes de forjat no es desmantellaran fent palanca sobre la biga 
mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o 
correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb 
la mateixa precaució anterior. Si la bigueta és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar 
l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en 
franges paral·leles a l'armadura principal de manera que els trossos resultants siguin 
desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per 
una altre mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si 
l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major trossejat de peces, s’apuntalarà 
tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació 
d'armadures a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les 
crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les lloses de formigó armades en dos 
sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant 
per al final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran 
apuntalat els centres dels requadres contigus. Posteriorment es tallaran les franges que queden 
sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme 
l’enderroc o bé amb la utilització de martells pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant 
martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis molt 
vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema 
explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió controlada se seguiran amb molta cura totes les 
mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius de 
seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza 
amb martell pneumàtic compressor, s'anirà enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint 
el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de 
formigó en massa o armat amb missió estructural seran duts a terme per operaris especialitzats 
en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot quedar 
afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que 
assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del 
buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol 
mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà 
l'entroncament de la canal o canonada al col·lector general i s’obturarà l'orifici resultant. 
Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, 
seguidament es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del 
mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme l’enderroc per mitjans mecànics, 
una vegada duta a terme la separació clavegueró-col·lector general. S'indicarà si han de ser 
recuperades les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
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Enderroc d'instal·lacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre 
invers al que es va seguir a l’hora d'instal·lar-los, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap 
element dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així 
s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma conjunta amb l'element constructiu en el 
que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels 
baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest 
capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En 
defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no 
s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur 
a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la 
utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans 
d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin 
desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència 
d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa 
considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat 
prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci 
l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que 
comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de 
tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els 
paraments mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint 
cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre de gravetat del parament a tombar, 
per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en 
zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu 
gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, 
quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin 
fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element 
estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que 
puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es 
realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no 
aprofitable, així com l’excavació de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans 
mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular definida pels plànols on es puguin realitzar 
posteriors excavacions. 
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Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 
16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 
MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 
16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de 
l'esbrossada. Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el 
particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i 
retirada s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes existents i a tercers, d'acord amb 
el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar 
intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han 
de tirar a terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres 
arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva 
brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en 
un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al 
que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i 
netejats; tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no 
aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de 
les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de 
qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra 
manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es 
podrà excavar la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones 
on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya 
de valor comercial, seran gestionats per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, 
sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres 
materials de rebuig, i totes les operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles 
excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari 
eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i 
estudiat de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de 
l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas 
podran ésser objecte d'increment. 

2 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les 
zones on hauran d'asseure's les construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes 
provisionals o definitives. 
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Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 

Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  

Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les 
parts baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi 
d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 

  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 

Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els 
assaigs necessaris per a la seva aprovació segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les 
explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar esfondraments 
i perill per a les construccions annexes. 

Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin 
expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, 
refinament de talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i 
explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol 
causa, s'executaran els treballs que ordeni la D.F., i es consideraran inclosos en els preus 
d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de 
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 
S’utilitzaran malles de retenció per prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 
7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del 
terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels 
treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels 
treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament 
s'hagin fixat en aquesta D.T. 
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Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el 
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després 
d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els 
resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que 
indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, 
sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses 
indicades: instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, 
subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les 
seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que 
siguin necessaris, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre 
motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar 
l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos 
en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant 
necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada 
mitjançant el mateix preu definit per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a 
qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic 
definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen 
en el concepte d'excavació tot tipus de terreny. 
3 REBLERTS I TERRAPLENS  
Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i 
compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars.  
Les diferents capes o zones que els componen són: 
Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
28.09.1989. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 
  
Components 
Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a 
evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, 
punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a 
percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i 
perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les 

característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl 
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natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un 

equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

  
Execució 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de 
discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. A continuació s'estendrà el material a base de 
tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de 
la D.F. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho són, 
s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les 
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C 
punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà 
la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats 
al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del 
terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 
  
Amidament i abonament 
m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre 
perfils presos abans i després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. Si el material a 
utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà la 
càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, 
transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al 
polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol 
distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del 
terraplè. El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els 
permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de 
sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls 
és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser 
objecte de sobrecost. 
Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i 
reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de 
sobrecost.  
  
4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del 
clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així 
com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 
28.09.1989. 
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Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar 
l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, 
motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a 
evitar segregació en la posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, 
punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a 
percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 
El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i 
perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les 
característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl 
natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un 
equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig 
general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques 
mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es 
convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol 
tipus de terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al 
preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del 
terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i 
ús de tots els materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i 
esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada 
d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels 
productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de 
les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i 
excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit 
autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de 
sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no 
seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, 
independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb 
mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el 
calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el 
contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol 
motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el 
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projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de 
preu. 
  
5 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es 
generen durant el procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials 
sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 
16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 
MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 
16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en 
terreny fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. 
Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els 
transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel 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. 
Amidament i abonament 
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 present plec, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses 
d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al 
terreny de sustentació. Han de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a 
les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat 
que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les 
càrregues d’estructura en un pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de 
fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al 
terreny les càrregues d’un o varis pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de 
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terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus principals 
de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de 
fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o 
fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 
09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates Contínues 
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a 
fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, tancament o trava, centrats o de mitgera, 
pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement 
horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que 
transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les 
sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de 
resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 
formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici 
en la zona de terreny on es va a actuar. Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 
3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata 
contínua en tota la rasa. En murs amb buits de passada o perforacions les dimensions de les 
quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari 
s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran una 
dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures dels murs. 
Fases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La 
profunditat del ferm serà tal, que el terreny subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions 
degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de 
regularització, de baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas 
servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats.  
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es 
col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin 
d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat 
quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El 
cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, si són de formigó en massa, ni 
de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i laterals no 
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distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 
cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures 
de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la part vertical de ganxos o 
patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat 
del ferm fins a la cota de la sabata. En sabates contínues poden realitzar-se juntes, en general 
en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts situats en els 
terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat 
o gelat. 
Control i acceptació 

L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 
5cm). 
 
Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, 
materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. No s’inclou 
l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, 
col·locació i despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació 
teòrica plena, formigó de resistència o dosificació especificats.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, 
amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de 
lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de 
formigó de resistència o dossatge especificats, posat en obra.  
  
1.1.2 Sabates aïllades. 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a 
fonamentació de suports pertanyents a estructures d'edificació, sobre sòls homogenis 
d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços 
puntuals en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. 
segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de 
resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels 
capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici 
en la zona de terreny on es va a actuar. S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, 
sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, per 
possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del 
fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de 
regularització, de baixa dosificació, de 10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas 
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servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els 
engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre 
tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques 
que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar 
l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si 
són de formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara 
superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors 
seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres 
o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors 
a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat 
del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, 
materials, així com la maquinària i els elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni 
l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, 
col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica 
plena, formigó de resistència o dosificació especificades.  
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, 
amb una quantia mitja del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de 
lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de 
formigó de resistència o dosificació especificades, posat en obra. 
  
1.1.3 Lloses 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments 
uniformes o que el terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb 
formigó armat. A la D.T. s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. Són també 
fonamentacions realitzades mitjançant plaques horitzontals de formigó armat, les dimensions 
del qual en planta són molt grans comparades amb el seu espessor, sota suports i murs 
pertanyents a estructures d'edificació, segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.5. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de 
resistència, dosificació i característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels 
capítols següents: formigó,aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici 
en la zona de terreny on es va a actuar.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3.  
Condicions de disseny 
Ha de procurar-se que la planta de les lloses sigui bastant regular, evitant entrants, angles 
aguts, etc., per a les sol·licitacions anòmales que puguin donar lloc. És convenient que les llums 
entre pilars no siguin molt diferents i que les càrregues no variïn en més del 50% d’uns pilars a 
uns altres. Si en un edifici hi ha zones desigualment carregades o les lloses han de tenir gran 
longitud, han de separar-se mitjançant juntes. Quan la llosa queda sota el nivell freàtic es 
combina normalment amb murs pantalla per a crear un recinte estanc. En casos de terrenys 
molt tous de gran espessor, la llosa pot combinar-se amb pilotis flotants per a reduir els 
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assentaments. Excepte estudi especial, no es realitzaran buits en les lloses de fonamentació, 
evitant-se les conduccions enterrades sota la mateixa.  
Fases d’execució 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de 
neteja de 10 a 20 cm, sobre la qual es disposaran les armadures amb els corresponents 
separadors de morter. El curat del formigó de neteja es perllongarà durant 72 hores.  
Col·locació de les armadures i formigonat. El cantell mínim en la vora dels elements de 
fonamentació de formigó armat no serà inferior a 25 cm. L'armadura col·locada a la cara 
superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors 
seran de 50 Ø o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 Ø o 50 cm, per a 
les armadures de l’engraellat superior, segons l'article 66.2 de la Instrucción EHE. El formigonat 
es realitzarà, si pot ser, sense interrupcions que puguin donar lloc a plànols de debilitat. En cas 
necessari, les juntes de treball han de situar-se en zones llunyanes als pilars, on menors siguin 
els esforços tallants. En lloses de gran cantell es controlarà la calor d'hidratació del ciment, ja 
que pot donar lloc a fissures i guerxament de la llosa. 
Control i acceptació 
La unitat i freqüència d’inspecció serà de dues vegades per cada 1000m² . Comprovació de 
cotes entre eixos de suports i murs. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 
5cm) i distància entre juntes de retracció no major de 16m, al formigonat continu de les lloses. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la col·locació 
del formigó, armats i formació de junts. 
kg d'acer muntat. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de 
resistència o dosificació especificades, posat a l’obra.  
m3 de formigó armat. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja 
del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, 
vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de 
formigó de resistència o dosificació especificats, posat en obra. 
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a 
garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i la dels seus components en condicions de 
seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències 
previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la normativa DB 
SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 

  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, 
DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements 
prefabricats, EFHE. RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o 
fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
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Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 
09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 

Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Forjats 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un 
empostissat d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un reblert d'espais entre 
nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert de 
carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.  
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó 
armat, flectint essencialment en una direcció, el cantell del qual no excedeix de 50 cm, la llum 
de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis és menor de 100cm.  
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis 
de formigó armat en dos direccions perpendiculars entre si, que no posseeixen, en general, 
bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre suports amb o 
sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 cm i l'espessor de la 
capa superior no serà inferior a 5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment 
en malla. 
  
Components 
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar. 
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent. 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per 
a farciment de nervis i formant llosa superior (capa de compressió). 
Armadura col·locada en obra.  
Característiques tècniques mínimes 

En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. 
L'armadura complementària inferior podrà anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces 
d’entrebigat poden ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i altres materials suficientment rígids que no 
produeixin danys al formigó ni a les armadures. En peces resistents, la resistència característica a 
compressió no serà menor que la resistència de D.T. del formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La 
grandària màxima de l'àrid no serà major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures 
passives, excepte com a components de malles electrosoldades i en elements de connexió en armadures 
bàsiques electrosoldades en gelosia.  

Control i acceptació 
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 
1kN, repartida uniformement en una placa de 200x75x25 mm, situada en la zona més 
desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. Formigó 
Armat. En cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces d’entrebigat es 
realitzaran les comprovacions que els elements i peces estan legalment fabricats i 
comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb la 
identificació del fabricant i el tipus d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran 
les precaucions necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les 
armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per 
cada fabricant, de manera que les tensions a les quals són sotmeses es trobin dintre dels límits 
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acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició normal de treball, sobre suports que evitin 
el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. En els plànols de 
forjat es consignarà si les biguetes requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació 
màxima entre corretges.  
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats 
unidireccionals de formigó armat o pretensat, havent de complir, en el que no s'oposi a això, els 
preceptes d’Instrucció EHE.  
Fases d’execució 
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. 
Si les llates d’empostissat de repartiment descansen directament sobre el terreny, caldrà 
assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es col·locaran traves en dues 
direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços horitzontals que 
puguin produir-se durant el muntatge dels forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 
kN/m² o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi detallat de les 
fixacions. Les llates d’empostissat es col·locaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats 
de biguetes armades es col·locaran les fixacions anivellades amb els suports i sobre d’ells es 
col·locaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es determinarà en funció de 
l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran 
estanques, en funció de la consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a 
l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot cap amunt (aixecament),durant el 
formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants. 
Replanteig de la planta de forjat. Col·locació de les peces de forjat. S'hissaran les 
biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc d'ubicació, agafades de dos o més 
punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb 
grua. Es col·locaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, col·locant-se 
posteriorment les peces d’entrebigat, paral·leles, des de la planta inferior, utilitzant-se revoltons 
cecs i estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés danyada 
afectant a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta 
quedarà encastada a la biga, abans de formigonar. Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els 
puntals i es procedirà a la col·locació dels revoltons, els quals no invadiran les zones de 
massissat o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per 
a instal·lacions. En les volades es realitzaran els oportuns ressalts, motllures i goterons, que es 
detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos per a xemeneies, conductes de 
ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. 
S'encofraran les parts massisses al costat dels suports. 
Col·locació de les armadures. L'armadura de negatius es col·locarà preferentment sobre 
l'armadura de repartiment, a la que es fixarà per a que mantingui la seva posició. 
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i 
compactació del formigó. El formigonat dels nervis i de la llosa superior es realitzarà 
simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà després de la col·locació de les 
armadures de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de 
forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior a la col·locació del forjat i en cas de 
forjats semiencastats després de la col·locació del forjat. El formigó col·locat no presentarà 
disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt del forjat no quedarà 
disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Les juntes de 
formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport no 
menor que 1/5 de la llum, més enllà de la secció on acaben les armadures per a moments 
negatius. Les juntes de formigonat paral·leles a les mateixes és aconsellable situar-les sobre 
l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es farà amb vibrador, 
controlant la durada, distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. 
S'anivellarà la capa de compressió, es guarirà el formigó i es mantindran les precaucions per al 
seu posterior enduriment. 
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de 
forma sobtada i sense prèvia autorització de la D.F. i s’adoptaran precaucions per a impedir 
l'impacte dels encofrats sobre el forjat. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=quelas
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=EHE
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=serealizar%C3%A1
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=elapartado
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=puntales
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=as%C3%ADmismo
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=quemantenga
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=hormigonado
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=delvibrado
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Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures 
d'acabat en funció de la superfície encofrant. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.  

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, 
Encofrat, Col.locació de peces del forjat i armadures, Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del 
formigó, Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 
  
Amidament i abonament 
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² . 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i 
desencofrat, així com la formació d'elements resistents singulars, tal com reforços, corretges, 
traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges per a 
altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.  
  
1.1.2 Escales i rampes  
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de 
graons. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla 
inclinat. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
  
Execució 
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en 
compliment de la normativa vigent. Les rampes per a minusvàlids, compliran la normativa 
vigent. S'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que 
configuren les rampes i escales. 
  
Amidament i abonament 
m3 totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els 
materials, accessoris i treballs necessaris per a la seva construcció. 
  
1.1.3 Elements prefabricats  

Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a 
l'obra només es realitzarà el muntatge.  

  

Components 

Pilars, Jàsseres, Bigues triangulars, Grades i Escales 

  
Execució 
Condicions prèvies 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i D.F. 
i s’executarà per personal especialitzat. El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.F. el 
pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. Si el muntatge 
afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient 
antelació, a l'aprovació de la D.F., el programa d'interrupció, restricció o desviament del trànsit. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball. 
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Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. Les peces no 
han de tenir superfícies rentades, arestes escantonades, discontinuïtats en el formigó o 
armadures visibles. 
Replanteig i marcat dels eixos. 
Col·locació i fixació provisional de la peça. Les peces han de quedar recolzades sobre 
l’estructura de suport. 
Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada. 
Així com perfectament segellada dels junts entre peça i peça. El fabricant ha de garantir que la 
peça compleix les característiques exigides a la D.T. La llargària de l'encastament ha de ser com 
a mínim l'especificada a la D.T. La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la 
D.T. La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin 
afectar.  
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó 
kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, jàsseres, encavallades, etc., incloent en 
els preus d'ambdues partides tots els materials, operacions necessàries per a la posada a l'obra, 
operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament (grues, bastides, etc.), així com 
totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats en la seva 
fabricació. 
El transport de fàbrica a peu d’obra també esta inclòs en l’amidament. 
  
1.2 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet 
una major capacitat d’absorbir sol·licitacions que generin tensions de tracció, disminuint a més 
la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, 
sostres amb elements resistents industrialitzats, sostres nervats unidireccionals, sostres nervats 
reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres 
corrugades, malles electrosoldades i armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural 
de formigó armat. S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: pilars, 
murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, membranes i 
voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents. 
  
Components 

Formigó: aigua, ciment, àrids 

Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 

Característiques tècniques mínimes 

La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció 
EHE. Segons aquesta normativa no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ 
sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en formigons armats. Tots els formigons compliran la 
normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta instrucció. Aquesta desaconsella la 
utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la 
Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a la classe resistent 32,5 o superior i complint les 
especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà 
substàncies nocives en quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a la protecció 
de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció 
EHE. 
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Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la 
documentació de la D.T. o en els oportuns assaigs, que la substància agregada en les 
proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques del 
formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. 
Es prohibeixen additius tals que a la seva composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. 
Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es protegiran de 
la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es 
conservaran en obra, cuidadosament classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i 
procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals 
en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. Denominació acer en barres corrugades, B 400 S 
acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit elàstic no 
menor de 500N/mm² . Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura 
principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en 
posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 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. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de 
barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >= 32 mm sense 
justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de 
barres agrupades han de complir l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament 
per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per soldadura s'ha de fer 
seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres 
nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de 
l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 
cm. Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements 
encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; Separació entre elements encavalcats 
(longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada 
al formigó existent, i de la part lliure, han de ser indicades a la D.T., o en el seu defecte, 
superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la 
normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, als granulats, als additius i addicions. El control 
de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o 
Marca de Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Públiques i 
Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una 
mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, 
signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons 
armats. El límit màxim de contingut de ió clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa 
vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin 
armadures per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una 
demostració documental del compliment de les exigències que estableix la norma per als 
granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any 
abans de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de 
realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats 
prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia del mateixos o 
assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
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Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents 
paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la 
UNE 83313:90. 
Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les 
següents modalitats de control: Modalitat 1 Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 
per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control estadístic, és 
d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. 
S’especificarà la modalitat de control. L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es 
barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control 
estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements 
estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, 
estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas de 
subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una 
amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser 
elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La presa de 
mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. 
determinarà el nombre d’amassades per lot. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es 
farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del 
formigó a l’obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
  
Execució 
Condicions prèvies 

Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 

Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment 
d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la 
temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el formigonat quan plogui amb intensitat, 
nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 48 hores 
següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants 
requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps 
calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant 
el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els materials i encofrats haurien 
d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del vent, per a evitar que es 
dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de 
ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de 
tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. La secció equivalent de 
les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
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. La 
D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, 
discos o màquines d’oxitall i queda prohibida l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Col·locació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a 
assegurar la immobilitat de les barres durant el transport, muntatge i formigonat de la peça, de 
manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó desenvolupar-
se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades 
consecutives, excepte el cas de grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors 
següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària màxima de l'àrid.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=oxicorte
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Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, 
morter o plàstic o d'altre material apropiat, queden prohibits els de fusta i, si el formigó ha de 
quedar vist, els metàl·lics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, complint els 
mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se 
mitjançant la disposició dels corresponents elements separadors col·locats a l’obra d'acord amb 
el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà 
de 4 ø com a màxim. La longitud d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la 
taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en grup de barres i de 
malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la 
instrucció EHE. Per a entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la 
instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de realitzar-se d'acord amb els 
procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament 
qualificats. Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la 
diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 
12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures 
han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una 
barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de ciment. La dosificació del ciment, dels àrids i si 
escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de formigons 
fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de 
començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus de ciment no compatible amb el de la 
massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona 
responsable de la fabricació, amb formació i experiència suficient, que estarà present durant el 
procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la 
dosificació dels àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i 
s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment. El temps de pastat no serà 
superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una durada 
excessiva que pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, 
si és possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior a 5ºC en temps fred o amb gelades. 
Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids 
poden dosificar-se per pes o per volum, encara que no és recomanable aquest segon 
procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no 
inferior a noranta segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les 
operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà 
sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps transcorregut entre l’addició d'aigua de 
pastat i la col·locació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el 
temps límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el 
temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no podrà emprar-se si no arriba 
acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona 
física. Aquests fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a 
disposició de la D.F. fins al lliurament de la documentació final de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Col·locació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons 
de consistència tova o fluïda, es picaran fins a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: 
els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en els 
formigons plàstics o tous.  
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Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran 
cocons o irregularitats que perjudiquin el comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels 
acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons de superfície. 
Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin 
d'efectuar-se una vegada acabades les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb 
masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però retirant d'elles els 
àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma 
adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 
Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig i geomètriques, Armadures, Encofrats, 
Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, 
Juntes, Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions 
admissibles pel funcionament adequat de la construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de 
toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en 
central vagi acompanyada d'una fulla de subministrament, signada per una persona física, a la 
disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament 
complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una 
resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és necessari tenir en compte no només 
la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu 
d’altres característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si 
passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en 
aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor 
que l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la 
resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà 
acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega 
superior a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de 
ser admissible. Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% 
de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la resistència de 
provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de 
l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, previ assaig de càrrega corresponent. La 
D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-
se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, 
acceptat per la D.F. i prenent les mesures de seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la 
Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de 
subministrament del formigó, en el que hi comptin les limitacions de la relació aigua/ciment i el 
contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si 
el formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació 
signada per una persona física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. 
Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en 
obres sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o 
alguna de les classes específiques d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control 
s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  
  
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui 
provocar danys irreversibles en els elements ja formigonats 
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Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de 
secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari 
que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per escrit, en les 
que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el 
contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada 
part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu del formigó 
inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible 
necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena 
l’increment de l’armat, l’amidament correspondrà als Kg reals col·locats a l’obra. 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). 
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblec 
i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per 
retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest 
criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la 
D.T. 
  
1.3 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó 
abocada, fins al total enduriment o fraguat. Els elements per encofrats són els següents: pilars, 
murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, membranes, 
arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de 
cartró, els de fusta, els de plàstic i els prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, 
elements de recolzament, diagonals d’apuntalament, productes desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap 
element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i 
puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment 
rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que 
comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de 
protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents 
forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d’esveltesa més 
gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no 
impedeixin la lliure retracció del formigó. 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. 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 durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras 
del parament. Els motlles recuperables 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 
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els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats 
repetides, s'han de netejar i rectificar. 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 D.F. podrà autoritzar la utilització de cantoneres per a 
aixamfranar les arestes vives. 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. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m 
de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat 
l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de 
l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de 
començar a formigonar. En 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 . Es replantejaran les 
línies de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra. La col·locació dels encofrats s'ha de 
fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 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 puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre 
el terreny cal assegurar que no assentaran. Els puntals s'han de travar en dues direccions 
perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un 
desapuntalat senzill. Pel que fa al 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. 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. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. S'han 
d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o 
greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una 
pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser suficientment estanc per a impedir una 
pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Col·locació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. 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. Les 
superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin 
més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el 
període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, 
en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, 
l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
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. 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 



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
formigonat cada element. 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. 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. 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 D.F. podrà reduir els 
passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els cocons o defectes que es 
puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió 
del muntatge. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra 
necessària per a la seva col·locació, així com les operacions i materials necessaris. S'entén que 
quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, com 
els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un 
correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a 
judici de la D.F., per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels 
formigons. 
  
2 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència 
mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. 
Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, 
utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament 
estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i 
accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència al 
foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas 
d’incendi., segons CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures 
d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els 
elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. 
Resistència al foc dels elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o 
fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. 
Materials d’aportació de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE 
ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
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Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 
10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les 
sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o 
rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o 
rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El 
moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la 
D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més 
gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma 
regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions 
només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. 
Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció 
del seu emplaçament. 

Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre 
l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant 
assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per 
la D.F. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el 
transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de 
l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de 
començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de 
cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació 
que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb 
bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari 
tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec 
Particular la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han 
d’emmagatzemar i manipular sense produir deformacions permanents ni danys en la superfície. 
S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 
Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
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Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els 
talls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i 
la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i 
trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una 
temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han 
de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i 
materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius 
no han de produir osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora 
mecànica, d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les 
rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui 
previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El 
diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del 
cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de 
femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense 
pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una 
unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al 
centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en 
contacte amb el formigó, han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense 
haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: 
galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar 
segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de purga i les superfícies 
galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es 
comprovarà que les superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb 
capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de 
donar una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les 
especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu 
muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després 
de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols 
galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància 
total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. 
Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 
plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga 
e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 

Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-
A 12.4). 

Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 

Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del 
perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en 
funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, 
Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o 
distorsions de l’ala.  
  

Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, 
elements d'ancoratge i elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en 
el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, 
etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que 
siguin necessàries, d'acord amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el 
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teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

  

3 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 

Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues 
gravitatòries i suporten les sol·licitacions horitzontals garantint la resistència i l’estabilitat de l’edifici i dels seus 
components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspecte acceptables durant el període de vida útil. Ha 
de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en 
situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra 
de fabrica, també s’ha de complir el DB SI-Annex F. Seguretat en cas d’incendi, fàbrica. 
  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; 
CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència 
al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al 
Soroll. 

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-
88. BOE. 3/08/88. 

Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-
90. BOE. 165; 11/07/90. 
  

3.1 Ceràmica 

Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que 
constitueixen murs resistents i de trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb 
revestiment(composts de maó no vist). 

Tipus d’elements: llindes, pilars, parets, arcs i voltes. 

  

Components 

Maons, morter, elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats i formigó armat 

Característiques tècniques mínimes 

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons 
ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà 
inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica a la compressió de les 
fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 

Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de 
fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les 
aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment utilitzat complirà les exigències de composició, 
característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments 
RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la 
designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les 
proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per 
a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat 
d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter 
estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà l'establert al 
CTE DB SE-F punt 4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.  
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Elements d’enllaç entre les fulles de murs doblats, podran ser a base de bandes contínues de xapa 
desplegada galvanitzada i ancoratges d’acer galvanitzat. 

Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 
ciment, aigua, calç, àrids, morters i maons. Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb la 
classe d’exposició definida en el D.T. vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es 
col·locaran a cada cantó de la planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de 
les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les mires, donant suport sobre les seves marques, que 
s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes. Els maons 
s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar 
l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment 
executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha gelat abans d'iniciar el 
treball, es revisarà escrupolosament l'executat en les 48 hores anteriors, demolint-se les zones danyades, si 
la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint el recentment construït; Fins que 
les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran; els treballs es suspendran amb vent 
superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades. 

Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions 
físiques i químiques definides al CTE DB SE-F taules 3.1 i 3.2. No hi ha d’haver fissures. Els junts han d’estar 
plens de morter. Els junts horitzontals han d’estar matats per la part superior. L’obra s’ha d’aixecar, si és 
possible, per filades senceres. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre un 
llit de morter. Els maons un cop col·locats no es poden moure. Per corregir la posició s’ha de treure el maó i 
el morter i tornar-lo a col·locar. S’ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un 
gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. Durant la construcció dels murs, i 
mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé 
s’apuntalaran amb taulons en acabar cada jornada de treball. El morter haurà d'omplir les juntes, junt 
horitzontal i nafres totalment. Si després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà 
el morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la construcció. Tot excés de morter haurà de ser 
retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una fàbrica hagin 
d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es 
deixarà formant alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda 
resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes 
al contacte amb el terreny col·locant drenatges perimetrals i barreres impermeables segons CTE DB HS1 
punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament 
exterior i es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix 
s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els 
murs resistents de maó enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de formigó armat de cantell igual o 
superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat entrarà a la cadena una longitud igual a la d'ancoratge. 
Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a evitar la fissuració produïda 
per la retracció dels morters i per variacions higrotèrmiques. 

Fases d’execució 
Parets i pilars. Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els 
maons s’han de col·locar a trencajunts. No hi poden haver peces més petites que mig maó. La 
paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que traven cada 
pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda 
resistent. Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata 
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prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb 
els murs mitjançant cadenes de formigó armat.  
Parets de totxana. No han de quedar buits de peces obertes a l’exterior. Les cantonades, els 
brancals i les traves han d’estar formades amb maons calats de la mateixa modulació.  
Arcs. Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals 
que transmet l'arc o la volta. Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una 
capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de 
manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Si l'aparellament de l'arc és pla, els 
maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. Si l'aparellament 
de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de 
l'intradós. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts 
ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La 
clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i acords; la 
resta s'han de col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el 
primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. 
Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar 
sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme 

Volta o doblat de volta. Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que 
transmeti la volta. Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la 
corba de l'intradós. Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la 
corba de l'intradós. Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts 
normals a les directrius han de ser a trencajunt. Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar 
encastada en una regata de fondària >= 2 cm. El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o 
cornises d'elements resistents que el senzillat. Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del 
senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt. Entre els dos fulls cal que hi hagi una 
capa uniforme de morter. Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full 
d'aquesta. Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i 
arestes han de ser continus. L'intradós ha d'estar rejuntat, de manera que no presenti rebaves. La vora lliure 
no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és 
el darrer maó que s'ha de col·locar. Només es poden tallar peces en arestes i trobades; la resta s'han de 
col·locar senceres. El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, 
havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter. Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les 
rebaves dels junts del senzillat. No s'ha de descindrar sense l'autorització de la D.F. El descindrament s'ha de 
fer de manera lenta i uniforme.  
Llindes. La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la D.T. Ha de 
ser horitzontal. Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats 
sobre morter. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.  

Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les 
instruccions del fabricant. La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització 
expressa de la D.F.. Sempre que sigui possible s'evitarà fer regates en els murs després d'aixecats, 
permetent-se únicament regates verticals o de pendent no inferior a 70 º, sempre que la seva profunditat no 
excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores 
mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en 
tota la seva altura. 

Toleràncies d’execució, segons el CTE DB SE- F taula 8.2. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: 
Replanteig, protecció de la fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB 
SE-F punt 8. 
  
Amidament i abonament 
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m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, 
anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels 
maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m². 

  
3.2 Mamposteria 

Formació de paret amb pedra. Tipus de pedra : carejada, adobada, sense acabat, carreu i es poden col·locar 
en sec i amb morter. 
  
Components 
Pedra i morter. 
  
Execució 
Condicions prèvies  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet. S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha 
de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges. L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per 
filades senceres. La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora. Si les pedres no tenen la 
fondària de la paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb un 30% de les pedres, col·locant-
les de través. 
Fases d’execució 
Replanteig. 
Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
Neteja i preparació del llit d’assentament. 
Col·locació de les pedres. La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. La 
paret ha d'estar travada en els cantons amb altres parets. No hi ha d'haver fissures. Les 
cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les dues direccions 
alternativament. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals 
d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir 
uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de 
formigó armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat uniforme. No han de coincidir més 
de tres pedres diferents en un vèrtex. 
Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament. 
Els junts han d'estar plens de morter. Toleràncies d’execució. Gruix de la paret: ± 20 mm. 
Aplomat: ± 20 mm/planta. 
Paret de pedra carejada. Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les 
cares vistes han de ser poligonals. Els junts cal que quedin enrasats, si la D.F. no fixa cap altra 
condició. 
Pedres col·locades en sec. Les pedres s’han d’assentar sobre superfícies horitzontals, 
sense morter. S’admet la col·locació de falques de pedra a la part interior de la paret i la 
utilització de fang. 
Pedres col·locades amb morter. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar sobre un llit 
de morter. 
  
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, de 2,00 m²  com a màxim, no es dedueixen; de 2,00 m²  fins a 4,00 
m²  com a màxim, es dedueix el 50%; de més de 4,00 m² , es dedueix el 100%. Als forats que 
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, 
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m²  en què aquesta col·locació es 
compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel 
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què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat. 
  
4 ESTRUCTURES DE FUSTA 
Conjunt d’elements estructurals de fusta destinats a garantir la resistència i l’estabilitat de 
l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les 
influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb 
la normativa DB SE-M (seguretat estructural, estructures de fusta) i també, DB SI-Annex 
E.Fusta. Els tipus d’elements en les estructures de fusta són: pilars, bigues, biguetes, 
encavallades i cabirons. 
  
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a 
l’Edificació. CTE-DB SE, Seguretat Estructural. RD 314/2006. 

Norma de construcció sismoresistent, NCSE-02. RD. 997/2002. 

UNE. Corresponent a estructures de fusta. UNE 56544:2003. Fusta estructural. UNE-EN 
1193:1998, UNE-EN 1194:1999, UNE-EN 1195:1998, UNE-EN 1912:1999, UNE-EN 28970:1992 
(ISO 8970:1989), UNE-EN 336:1995, UNE-EN 338:1995, UNE-EN 380:1998, UNE-EN 
383:1998, UNE-EN 384:1996, UNE-EN 408:1996, UNE-EN 409:1998, UNE-EN 518:1996, UNE-
EN 595:1996,. UNE-EN 789:1996. Connectors, unions. UNE-EN 385:2002, UNE-EN 
912/AC:2001, UNE-EN 912:2000, UNE-EN 387:2002.  
 
Components 

Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE-M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE-M punt 
4.2, microlaminada, segons DB SE-M punt 4.3, taulers estructurals segons DB SE-M punt 4.4. Adhesius. 
Peces metàl·liques, farratges, claus, connectors i cargols. Protectors. 
Característiques tècniques mínimes 
La fusta per armar haurà de ser escairada i estar desproveïda de nusos i també estarà lliure 
d'imperfeccions. Posseirà una durabilitat natural o conferida enfront de l'atac d'insectes i fongs, 
la fibra recta, regularitat en els anyells anuals, olor fresca, absència d'esquerdes, superfície 
brillant i sedosa en els talls al fil.  
La fusta laminada està constituïda per làmines elementals de resinoses amb un percentatge 
d’humitat màxim d'un 15%. Les unions es realitzaran en talls inclinats (cua de peix) per a 
augmentar la superfície i afavorir la missió de la cola. Els entroncaments no haurien de 
superposar-se en taulons consecutius; almenys haurien de separar-se una distancia igual a 
vint-i-quatre vegades el seu espessor. La fusta pot estar impregnada per a fer-la resistent als 
atacs de diferents organismes destructors, tractant-la amb un producte verinós per a aquests 
organismes. Es protegiran sempre mitjançant pintures o vernissos per a prevenir l'estructura 
contra l'atac d'insectes (tèrmits, coleòpters) i fongs, segons el DB SE-M punt 3.  
L'elecció d’un adhesiu ha de fer-se en funció de la seva durabilitat, procediment d'aplicació, i 
capacitat per transmetre esforços tallants paral·lels a les superfícies unides, o esforços de 
tracció perpendiculars a elles segons el DB SE-M punt 4.5.  
Els farratges seran d'acer amb un tractament per a la protecció contra la corrosió, consistent 
en una pintura antioxidant galvanitzant en calent. Les Claus, connectors i cargols estaran 
fabricats en acer torsionat i electrozincats. segons el DB SE-M punt 4.6. En llocs especialment 
exposats a humitats, es recomanaran claus i cargols inoxidables. Es construiran amb volanderes 
normalitzades i estaran tractats mitjançant galvanització en calent. segons el DB SE-M punt 8. 
Control i acceptació  
Classificació, resistència, grau d'humitat, i en el cas de fusta laminada, l'estat de les juntes 
entretaules, de les unions entre peces i la major dimensió dels nusos; homologació dels segells 
de qualitat AITIM; marca AENOR homologada pel ministeri de Foment. (segons normes UNE). 
En els adhesius haurien de tenir-se en compte les especificacions dels fabricants. Els sistemes 
d'unió tindran, almenys, la mateixa resistència al foc que la pròpia fusta i la protecció es farà 
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mitjançant la marca AENOR homologada pel ministeri de Foment per a productes protectors de 
la fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Mentre duri l'emmagatzematge i durant el muntatge, es protegirà la fusta de pluges i nevades 
perllongades, de les fortes irradiacions solars, de la brutícia i de la humitat del terreny. La fusta 
serà emmagatzemada de forma ventilada, procurant que en cap cas, la humitat pugui quedar 
estancada sota la lona o material de recobriment que s'utilitzi. El constructor ha d'elaborar els 
plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la D.F. abans d'iniciar 
l’execució de l’obra. Qualsevol modificació durant l’execució de l’obra ha d'aprovar-la la D.F. i 
reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. Si durant el transport el material ha sofert 
desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu 
treball estructural, la peça ha de ser substituïda. Cada element ha de dur les marques 
d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. La peça ha d'estar col·locada a 
la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per la D.F. La peça ha d'estar 
correctament aplomada i anivellada. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels 
sistemes de muntatge utilitzats. El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser 
els indicats a la D.T. En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense 
deformacions els esforços als que estaran sotmesos. Quan la peça sigui composta, la disposició 
dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements 
d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T. Els recolzaments de bigues i 
encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. Els extrems dels pilars, bigues i biguetes 
han de restar separats dels paraments, per tal de evitar podriments. No s'han de començar les 
unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió 
coincideix exactament amb la posició definitiva. No s'han de forçar les peces per a realitzar les 
unions. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les 
barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix 
desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tensar alguns elements de l'estructura abans de 
posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma 
en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. Les parts que hagin de quedar de difícil 
accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o 
pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. Es procurarà que les 
estructures quedin es protegeixin contra la pluja com més aviat millor després d'haver estat 
aixecades 

Fases d’execució 

Preparació de la zona de treball 

Replanteig i marcat dels eixos 

Col·locació i fixació provisional de la peça 

Aplomat i anivellació definitius 

Execució de les unions. Unions amb cargols. El moment torsor de collat dels cargols ha 
de ser l'especificat a la D.T. La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, 
han de ser els indicats a la D.T. El Ø dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el 
diàmetre nominal dels cargols. Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar 
perfectament planes i netes. Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol. 
Un cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de 
la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant dins de la 
unió 1 filet, com a mínim. La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella 
un filet com a mínim. Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions 
en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. Els forats per als cargols s'han de fer amb 
perforadora mecànica. És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop 
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els forats que travessin dues o més peces. Després de perforar les peces s'han de separar per a 
eliminar les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats 
en que sigui previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 
mm menor que el definitiu. S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per 
assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. El cargols 
d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al 
centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona passada. 

Connectors amb vis cargolat col·locat sobre de bigues per fer d’unió amb una 
capa de compressió de formigó. Els connectors han d'estar cargolats a la biga de fusta 
amb la separació indicada a la D.T.. Han de sobresortir de la superfície superior de la biga 3 cm. 

Els connectors s'han de col·locar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta 
de la biga no tingués prou resistència per a fixar els connectors (zones amb pudricions, corcs, 
tèrmits, etc.), cal comunicar-lo a la D.F., i no col·locar la capa de formigó. 

Elements d’unió amb perfils o plaques (d’acer laminat en calent, d’acer 
inoxidable). La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions aprovades per la D.F.. La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T.. Cada 
element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a 
l'obra. Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. Si el perfil està galvanitzat, la col·locació 
de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. L'element no s'ha 
d'adreçar un cop col·locat definitivament. No es permet reblir amb soldadura els forats que han 
estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge. 

Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de 
pintura antioxidant, segons les especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions 
fixades a la seva partida d'obra. 

Comprovació final de l’aplomat i dels nivells. 

Toleràncies d’execució: Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995 
Control i acceptació 
Es comprovarà la correcta realització, establint uns assaigs per comprovar la resistència de les 
unions, així com el treball a flexió dels elements laminats i un control de comportament dels 
farratges. 

  
Amidament i abonament 

ml pòrtics de cabiró de fusta, i claus d’acer; metre quadrat de taules de fusta, per entaulat de coberta amb 
cola de fuster; metre lineal de corretges de fusta mitjançant saions clavats. 
ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforços en nusos. 
ut bigues, d’estructura de fusta laminada realitzada amb bigues, fins i tot part proporcional de 
corretges, farratges d’acer protegides, tornilleria i accessoris. 
ut forjats 

m² de forjat de biguetes de fusta. 

ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment col·locada segons les 
especificacions de la D.T.. 

kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., elements d’unió amb perfils: d’acord 
amb els criteris següents: el pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric; per a poder utilitzar un 
altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les 
pèrdues de material corresponents a retalls. 
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L’estructura de fusta s’amidarà amb subministrament i col·locació, totalment acabada, incloent 
o no la protecció, amb farratges i accessoris necessaris. 

  

5 ESTRUCTURES MIXTES 
Bigues i forjats mixts. Elements estructurals realitzats amb la col·laboració dels materials 
formigó armat i acer, aprofitant els avantatges de cadascun d'ells, aconseguint que el formigó 
absorbeixi la major part dels esforços de compressió i l'acer la major part dels esforços de 
tracció, sense existir limitació per a les quanties de l'acer i en les quals la deformació conjunta 
d'ambdós materials es confia a elements connectors. Tipus de seccions mixtes. Bigues 
mixtes, formades per perfils d'acer laminat, d'un sol tipus d'acer, i llosa de formigó units 
mitjançant connectors. Bigues híbrides en les que es combinen dos tipus d'acer en el perfil 
metàl·lic, sent el de la platabanda inferior acer d'alta resistència. Bigues híbrides en les que 
s'elimina el cap superior de la biga metàl·lica, amb connectors horitzontals, presenten, en 
general, la necessitat d’apuntalar la biga metàl·lica. Llosa de formigó prefabricada en la que 
es deixen buits per als connectors, que s'ompliran posteriorment amb formigó fresc, s'haurà de 
parar esment a les juntes de les plaques. Forjats constituïts per una xapa metàl·lica grecada 
sobre la que s'aboca el formigó que anirà armat amb malla electrosoldada, la unió de la xapa a 
la biga es realitza per mitjà de soldadura. 

Pilars mixts. Elements estructurals realitzats amb la col·laboració dels materials formigó armat i acer, 
considerant l'ús del formigó exclusivament com a protecció de l'acer enfront del foc i/o la col·laboració 
estructural d'ambdós materials. 
Tipus de suports mixts. Farciments, el formigó s'allotja dins d'una secció metàl·lica tancada; 
recoberts: el formigó actua com a recobriment del perfil metàl·lic. 
Com que no existeix normativa específica per a estructures mixtes es tindran en compte les 
normes corresponents a cadascun dels materials, la Instrucció EHE Formigó Estructural, per al 
formigó, i la norma CTE DB SE-A, Document Bàsic Seguretat Estructural-Acer. 

Normes d’aplicació.  
Estructures de formigó. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures 
de formigó  
Estructures d’acer. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures 
d’acer. 
  
Components 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats en la DT. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades en la DT. 

Perfils d'acer: connectors, elements d'enllaç entre el formigó i l'acer per a assegurar el seu treball conjunt. 
Característiques tècniques mínimes 
Suports recoberts, el formigó serà de grandària màxima d'àrid igual o menor que 3 vegades 
el recobriment del formigó. L'espessor del recobriment de formigó per a ser considerat en càlcul 
serà major o igual que 40 mm i menor o igual que 0,3 vegades el cantell del perfil metàl·lic. 
S'utilitzen: perfils metàl·lics de la sèrie I o H, seccions simètriques a base de xapes soldades. 
Suports farcits, el formigó serà de grandària màxima d'àrid igual a d/6, sent d la menor 
dimensió del suport, generalment s'utilitzen: perfils buits cilíndrics, de diàmetre exterior mínim 
de 100 mm,  perfils buits de secció quadrada, de dimensions mínimes 100x100 mm, perfils 
buits de secció rectangular, de dimensions mínimes 100x80 mm.  
El material del connector serà de qualitat soldable, apte per a la tècnica a emprar.  
Tipus de connectors: 
Perns. Elements cilíndrics generalment proveïts d'un cap que actua com element d'ancoratge 
en el formigó enfront dels esforços de tracció. Van soldats a la biga metàl·lica. Poden anar 
proveïts d'una espiral al voltant del l’espiga per a millorar les condicions d'ancoratge.  
Tacs. Elements generalment formats per trossos curts de perfils metàl·lics, soldats a l'ala 
superior de la biga metàl·lica. Preferentment s'empren perfils en O i T, havent de prohibir-se 
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l'ocupació de peces en L, ja que produeixen l'efecte de tascó que afavoreix el lliscament del 
formigó.  
  
Execució.  
Estructures de Formigó Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures 
de formigó punt 1.2 Formigó armat, apartat execució. 
Estructures d’acer Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures 
d’acer, apartat execució. 
  

Amidament i abonament  

Estructures de formigó. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 1 Estructures 
de formigó punt 1.2 Formigó armat, apartat amidament i abonament 
Estructures d’acer. Equivalent al Subsistema sobre-rasant estructura, el punt 2 Estructures d’acer, apartat amidament i 
abonament. 

  

SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES PLANES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té 
com a objectiu separar, connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat 
i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció 
enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida 
segons la disposició dels seus components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al 
qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.  

Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia 
vegetació, essent no ventilada.  
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la 
disposició dels seus components, amb protecció de grava o de làmina autoprotegida. La 
pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre 
l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes destinades al trànsit de vianants. 
  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, 
Demanda energètica; CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-
DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a 
l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència 
al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
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UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  

Components 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa 
drenant, terra de plantació (coberta ajardinada) i capa de protecció. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o 
formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb 
acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment; 
amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució 
adequada per la fixació de la resta dels components. La superfície serà llisa, uniforme i sense 
irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta transitable 
ventilada, el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts 
per peces prefabricades o maons (envanets de sostremort), superposats de plaques ceràmiques 
encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o 
compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les de baixes prestacions (film de polietilè) i les 
d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina 
de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè 
expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de cel·lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir 
una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària 
enfront sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran 
materials amb una conductivitat tèrmica menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es 
determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o 
bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat, etc... No serà necessària en condicions 
d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de 
condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de 
microorganismes i prestarà la resistència al punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa 
làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la 
mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament 
compatibles amb elles. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat i betums 
asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb l’asfalt. Evitar el 
contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o 
amb les escumes rígides de poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran 
graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a la intempèrie en 
funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. 
Es podran utilitzar graves procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses 
mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter, terratzo, àrid rentat o 
altres, amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb 
enrajolat fix o amb enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports 
telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. Els suports disposaran d’una 
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plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable 
sense risc de punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta 
ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva grandària ha d’estar compresa entre 16 i 
32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. 
Productes antiarrels (coberta ajardinada), constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com 
brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin incompatibilitats entre 
l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i antipunxant podrà 
ser: geotèxtil de polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions 
(desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres antipunxonament no 
permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior 
d’antipunxonament (feltre de polièster o polipropilè tractat amb impregnació impermeable). 
segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de 
substàncies estranyes, la sorra de riu serà de granulometria contínua, seca, neta i grandària 
màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de 
terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc i torba podent addicionar-se per a reduir 
pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. 
L’albelló o el canaló ha de ser una peça prefabricada, d’un material compatible amb el tipus 
d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a mínim a 
la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que 
puguin obturar el baixant. Segons CTE-DB HS 5). 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que 
coincideix allò subministrat a l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del 
fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte, gruix mínim, dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització 
amb làmines o material bituminós, capa de protecció. materials ceràmics. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat 
amb els moviments del sistema i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha 
de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. La làmina impermeable ha d’evitar el contacte de les 
làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, grasses i dissolvents. Per a 
la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se 
suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas 
es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es 
comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb el material a aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 
cm d’altura com a mínim per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho 
cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura de 15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, 
o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  
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Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant 
del buit un ampit d’una altura per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i 
impermeabilitzat. 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport 
resistent. Les vores de les juntes han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha 
de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser com a màxim 15 m. Quan la distància entre 
juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada no haurà de ser 
inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de 
col·locar un segellant. El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la 
coberta. Les juntes de dilatació del paviment es segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se 
realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de 
realitzar mitjançant regata de 3x3 cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter 
en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de 
la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït d’una pestanya, 
almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, 
la làmina en el seu lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En 
els casos en que la làmina hagi de quedar exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o 
formulada per a la intempèrie.  

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com 
a mínim sobre el front del ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de 
tenir una amplària major que 10 cm.  

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents 
màxims del 0,5%, i per evitar una sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no 
s’instal·lin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode d’evacuació de les aigües de precipitació, 
com podrien ser sobreeixidors. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per 
impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema de pendents. El pendent recomanat és 
el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix 
necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; 
en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a una capa de difusió de vapor o xemeneies de 
ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de cobertes 
amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i 
estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels albellons. El sistema de formació de pendents quedarà 
interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans de rebre la 
capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. 
Coberta transitable no ventilada. El pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a 
vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent estarà comprès entre 
l’1 i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès 
entre l’1 i el 5% i si és amb làmina autoprotegida estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta 
transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm com a 
mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals 
de l’edifici i en les auxiliars de dilatació. La cambra d’aire haurà de permetre la difusió del vapor 
d’aigua a través de les obertures disposades a l’exterior, de manera que es garanteixi la 
ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen 
enfrontades.  
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Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent 
quan es prevegi que puguin haver-hi condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals 
i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin les làmines de 
baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura 
amb la làmina impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els 
laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB HE1 Limitació de la demanda energètica 
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de 
punxonament de la làmina impermeable. Serà necessària quan s’empri impermeabilització amb 
làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de 
plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en 
fred o de EPDM, sobre panells aïllants sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines 
asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, excepte els 
classificats com A1 i A2-s1,d0 .  
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, 
han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar que resulti correctament adherida i amb junta 
estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa 
d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el 
perímetre i en els punts singulars. Les condicions exigides són: estabilitat dimensional, 
compatibilitat amb els elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes suaus, 
pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de col·locar-se en direcció 
perpendicular a la línia de màxim pendent. Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix 
sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. 
S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material 
que la làmina impermeabilitzant. Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà 
sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat dimensional i la resistència al 
punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i 
quan el pendent sigui major del 15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el 
pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior de 
la capa de terra. 
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i 
servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i 
s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als 
ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat 
han de realitzar-se, preferentment, per les zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra 
vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de plantes que precisin major profunditat 
han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la 
seva copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment espècies de 
creixement lent i que la seva altura no excedeixi els 6m. Els camins per als vianants disposats 
en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat igual a la de la 
terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de 
pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de 
matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els gruixos no podran ser menors de 5 cm i 
variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les 
cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la 
capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà la col·locació a testa de les peces i s’establiran 
les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la 
realització de les juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran col·locades 
sobre solera de 25 mm com a mínim, estesa sobre la capa separadora. Amb enrajolat 
flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. Les 
peces o rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una 
estructura porosa o per col·locació amb junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat 
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de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit. Quan 
l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim 
ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi haurà sobre 
la impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes dues capes una capa separadora per 
evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva 
fissuració.  
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es 
resoldrà amb una peça especialment dissenyada i fabricada per a aquest ús, i compatible amb 
el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de retenció dels sòlids 
amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar 
el risc d’obturació. Es realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels 
desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització ha de rebaixar-se al voltant 
dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 
cm com a mínim per sobre de les ales. La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló 
ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part horitzontal de la coberta, ha de situar-se 
separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre 
element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del 
nivell de vessament de la coberta. Quan l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva 
secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de quedar per sota 
del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El 
suport de la impermeabilització al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 
mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial no remuntin el 
nivell de vessament de la làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen 
preferentment centrats entre els vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, 
separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o cantons.  
Control i acceptació 

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Impermeabilització, Replanteig (segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines), 
Aïllament tèrmic i Acabats. 

  

Amidament i abonament 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera 
de vapor, aïllant tèrmic, capes separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars 
(evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els encavalcaments, part proporcional de minvaments i 
neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels, terra de plantaciói 
vegetació. No inclou sistema de reg. 

  

Verificació 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 
cm per sota del punt més alt del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu 
de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanquitat es destaparan els 
desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 
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2 COBERTES INCLINADES  
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais 
interiors, tant en les parts opaques com a les translúcides, i en el que l’element d’acabat de 
coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar 
interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el 
compliment de les normatives actuals CTE DB HE1 Limitació de la demanda energètica, CTE DB 
HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes inclinades en 
trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o 
no. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, 
Demanda energètica; CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-
DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat Estructural-Accions a 
l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència 
al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, 
sistema d’evacuació d’aigües i materials auxiliars. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el 
pendent adequat al tipus de protecció i de impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre 
forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o placa 
nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran 
formats per: taulons de peces alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb 
pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, grandària màxima de 
l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del 
pendent. I en el cas de placa ondulada o nervada de fibrociment estarà fixada mecànicament a 
les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una dimensió de com a 
mínim 30 mm. 
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat 
suficient per proporcionar al sistema la solidesa necessària davant de les sol·licitacions 
mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC 
i una resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana 
mineral, panells rígids o panells semirrígids, com perlita expandida (EPB), poliestirè expandit 
(EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW), 
Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1. 
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Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix 
pendent o quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes 
combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres làmines 
que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin 
problemes d’adherència per les teules. Resulta innecessària la seva utilització quan la capa sota 
la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o altres elements que 
prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la 
làmina. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt 
o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un sistema de plaques. 
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç 
hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos o altres màstics adhesius, segons especificacions 
del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter mixt, 
adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o 
mixtes. La teulada podrà ser: de teula mixta de formigó, de teula ceràmica corba, de teula 
ceràmica plana o mixta. 
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, 
dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa del CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser 
vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran 
deformacions per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això 
s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de material es formaran i explotaran 
de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada 
del material a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant 
les barreges de materials de diferents tipus. 
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàl·liques, fixacions. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Aïllament tèrmic, Teules ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i 
planes, Capa de impermeabilització. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la 
correcta recepció de la impermeabilització, segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà 
l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al tipus de 
teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà la 
disposició de les teules en el suport (encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, 
etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del 
vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan 
la formació de pendents sigui l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la seva 
superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el material que ho constitueix ha de ser 
compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió. 
Fases d’execució 
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant 
de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques. La seva constitució ha de ser l’adequada per la 
rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi capa 
de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, 
segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de 
formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i panells aïllants serà 
plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució 
permetrà l’ancoratge mecànic de les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat 
horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler de 
tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, 
especialment amb pendents pronunciats; alhora haurà de quedar independent dels elements 
sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per tal d’evitar tensions de 
contracció i dilatació, tant per retracció com per oscil·lacions de la temperatura. Ho podem fer 
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amb envanets de sostre mort rematats amb tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de 
formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o també amb la utilització de panells o 
plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges 
recolzades en parets de tres quarts de maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre 
entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. La capa de regularització del tauló, per a 
fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la 
disposició correcta de les llates d’empostissar o llistons. Quan el suport de la teulada estigui 
constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran en compte l’encavalcament frontal entre 
plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà 
d’una ona com a mínim. Les llates d’empostissar metàl·liques per la col·locació de les teules 
planes o mixtes es fixaran a la distància adequada, que asseguri la punta perfecta, o si escau, 
l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la 
dimensió i modulació de l’ona o greca de les plaques serà la més adequada a la disposició 
canal- cobertores de les teules que hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules 
corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques 
prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin per al tancament de la cambra d’aire, aniran 
fixades mecànicament a les corretges amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de tal 
manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions d’origen tèrmic. 
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre 
forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o panells semirrígids col·locats sobre el forjat 
entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no 
ventilat: En el cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el 
d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids per a l’aïllament tèrmic, es 
col·locaran entre llates d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant 
adhesiu bituminosos. Si els panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els 
canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport resistent. Coberta de 
teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es 
col·locaran en el sentit del pendent posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa 
d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels gruixos de l’aïllant tèrmic 
i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels 
panells, sempre que no excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida 
apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm i 
sempre quedarà comunicada amb l’exterior. 
Capa de impermeabilització. Ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de 
màxim pendent. Les diferents capes de la impermeabilització han de col·locar-se en la mateixa 
direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent d’aigua i no 
han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en 
cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes 
especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el pendent de la coberta 
sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials 
bituminosos i bituminosos modificats. Quan el pendent de la coberta estigui comprès 
entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el 
impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments 
estructurals, han de utilitzar-se sistemes no adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat 
.Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits o fixats 
mecànicament. Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta 
flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema de plaques. L’encavalcament de les 
plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres 
factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud 
topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir l’ 
estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les 
mateixes, així com de la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la 
utilització d’una làmina com impermeabilitzant, anirà simplement encavalcada, tibada, clavada i 
protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica com 
impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una 
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emulsió asfàltica, havent de quedar fermament adherida amb bufador i fixada mecànicament 
amb els llistons o llates d’empostissar.  
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de 
morter i brutícia. Ha de situar-se en el costat exterior de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant 
un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra d’aire 
quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de 
teula ventilada sobre forjat inclinat. La cambra d’aire es podrà aconseguir amb les llates 
d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa 
ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la 
difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a l’exterior col·locades de manera que es 
garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les 
entrades a la distància màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es 
disposaran enfrontades; preferentment amb obertures contigües. Les obertures aniran 
protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte de les 
condensacions davant condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï 
sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula aportarà l’aïllant tèrmic necessari. 
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva 
estabilitat depenent del pendent de la coberta, l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i 
l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. L’encavalcament de les 
peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres 
factors relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud 
topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la col·locació de la teula sense cap adherència 
quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, 
mixtes i planes, rebudes amb morter. La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua 
per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a instal·lacions. En el 
cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals 
d’aiguavés i altres punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de 
màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan les condicions ho permetin 
i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes 
amb morter sobre suport de ram de paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb 
capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, careners, vores laterals 
d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una 
separació lliure de passada d’aigua comprès entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb 
morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha d’excedir el 
49%. Ha d’existir la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar 
perfectament encaixades sobre les plaques. Han de rebre totes els teules de ràfecs, careners, 
vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules corbes i 
mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats. 
L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents formats resulta 
imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades 
mitjançant llates d’empostissar metàl·lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer 
galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, col·locades paral·lelament al ràfec. Les fixacions de les 
teules a les llates d’empostissar metàl·lics es faran amb cargols roscats a la xapa i es 
realitzaran de la mateixa manera que en el cas de llates d’empostissar de fusta. Tot això es 
realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules planes i mixtes fixades 
mitjançant llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates 
d’empostissar i llistons de fusta seran de l’escairada que es determini per a cada cas, i es 
fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per assegurar l’estabilitat com per evitar el 
guerxament. Podran ser de fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, 
seca i tractada contra l’atac de fongs i insectes. Els trams de llates d’empostissar o llistons es 
disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de la junta. Les 
llates d’empostissat s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas 
d’existir una capa de regularització de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llates 
d’empostissar, tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 
50 mm com a mínim. Els claus i cargols per a la fixació seran preferentment de coure o d’acer 
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inoxidable, i els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o acer zincat. S’evitara la utilització 
d’acer sense tractament anticorrosiu.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar 
elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. S’han de disposar amb pendent de l’1%, 
com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de 
sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la 
vora més propera a la façana de tal manera que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser 
vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a 
l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no 
vessi a l’interior. Per la construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces a tot el seu 
perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran 
de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 
15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de 
qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan el 
canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les 
peces de la teulada han de disposar-se de tal manera que cobreixin una banda de 10 cm 
d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés, els 
elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 
m de canaló. Canaletes de recollida. El ¢ dels albellons de les canaletes de recollida de 
l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents mínims i 
màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de impermeabilitat 
exigit al mur han de ser els quals s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3. 
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar 
elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. Els elements de protecció han de cobrir 
com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. Quan 
la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es 
produeixi en la part superior o lateral de l’aiguavés, els elements de protecció han de col·locar-
se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des de la trobada. 
Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim 
del suport que conforma el ràfec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin 
lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements de protecció prefabricats o 
realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre 
l’aiguafons. La separació entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com 
a mínim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han de solapar 5 cm com a 
mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última 
filada horitzontal superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el 
solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció o en una trobada de 
careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han 
d’impermeabilitzar-se les zones del aiguavés que estiguin en contacte amb el cèrcol del lluernari 
mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior del lluernari, 
els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 
10 cm, com a mínim, des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com 
a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més de 25 m, o quan entre les 
juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de 
coberta, en funció de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: 
Formació de aiguavés, Taulers, Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, 
Careners, Lluernaris i Aiguafons. 
  
Amidament i abonament 
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva 
projecció horitzontal. Incloent els solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments, 
amb tots els accessoris necessaris. Així com col·locació, segellat, protecció durant les obres i 
neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons. 



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
  
Verificació 
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec 
continu de la coberta durant 48 hores. Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es 
destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament 
d’aquests. 
  

SUBSISTEMA FAÇANES   
1 TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les 
prestacions de comfort, aïllament i protecció contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de 
la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. 
Limitació de la demanda energètica; CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a 
l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-DB HR. 
Protecció enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los 
edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la 
edificación. BOE. 13; 11/05/1984. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
1.1 Façanes industrialitzades 
1.1.1 Murs cortina  
Tancament d'edificis constituït per elements lleugers opacs o transparents fixats a una 
estructura auxiliar ancorada a l'estructura de l'edifici, on la fusteria pot quedar vista o oculta. 
  
Components 
Bases de fixació en els forjats, ancoratges, estructura auxiliar, sistema de fixació del vidre, 
envidrament, elements opacs de tancaments, junta preformada d’estanquitat i producte de 
segellat. 
Característiques tècniques mínimes 
Bases de fixació en els forjats. Estaran constituïdes per perfil d'acer amb un gruix mínim 
de galvanització per immersió de 40 micres. Així mateix duran soldades un mínim de dues 
patilles d'ancoratge i es disposaran uniformement repartides. Aniran proveïdes dels elements 
necessaris per a l'acoblament amb l'ancoratge. 
Ancoratges. Estarà constituït per perfil d'acer amb un gruix mínim de galvanització per 
immersió de 40 micres. Així mateix anirà proveït dels elements necessaris per a l'acoblament 
amb la base de fixació, de manera que permeti el reglatge dels elements del mur cortina en les 
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seves dues direccions laterals, i l’altra normal al mateix. Absorbirà els moviments de dilatació 
de l'edifici. 
Estructura auxiliar. Existeixen dos sistemes: muntants (verticals) i travessers 
(horitzontals), o únicament muntants (verticals). Els muntants i travessers no presentaran 
deformacions ni guerxaments, el seu aspecte superficial estarà exempt de ratllades, cops o 
abonyegadures i els seus talls seran homogenis. Anirà proveït dels elements necessaris per a 
l'acoblament amb els ancoratges, travessers o panells complets i amb els muntants superior i 
inferior. Els muntants duran en els extrems els elements necessaris per a l'acoblament amb els 
panells i vindran protegits superficialment contra agents corrosius. Els travessers i muntants 
podran ser d’alumini, de gruix mínim 2 mm; acer conformat, de gruix mínim 0,80 mm; acer 
inoxidable, de gruix mínim 1,50 mm; PVC, etc. La perfilaria serà amb o sense trencament de 
pont tèrmic. Les bases de fixació, l'ancoratge i l'estructura auxiliar haurien de tenir la 
resistència suficient per a suportar el pes dels elements del mur cortina planta per planta. 
Sistema de fixació del vidre. La fixació del vidre a l'estructura portant es podrà aconseguir 
mitjançant dues tècniques diferents: fixació mecànica amb peces metàl·liques i trepants 
practicats al vidre, i l’envidrament estructural amb fixació elàstica amb adhesius, generalment 
silicones d'alt mòdul. 
Envidrament. En cas que la fixació a l'estructura portant sigui mecànica, el vidre haurà de ser 
obligatòriament temperat. En cas envidrament estructural, el vidre podrà ser monolític o amb 
cambra d'aire, recuit, temperat, laminar, incolor, de color i amb capes selectives, ja siguin 
reflectants o sota emissives. En ampits sempre seran vidres temperats. L’envidrament sempre 
durà un tractament de vores, com a mínim cantell sorrenc. 
Elements opacs de tancament. Al seu torn estaran constituïts per una placa exterior i una 
altra interior (d'acer, alumini, coure, fusta, vidre, zinc, etc...), amb un material aïllant intermedi 
que serà higroscòpic (llana de vidre, poliestirè expandit, etc...). Els elements opacs seran 
resistents a l'abrasió i als agents atmosfèrics. 
Junta preformada d’estanquitat. Podrà ser de policloropropè, de PVC, etc... 
Producte de segellat. Podrà ser de tipus Thiokol, silicones, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Perfils d'alumini anodizat, Perfils laminats i xapes, Taulers de fusta o suro, Vidre, 
Escumes elastomèriques i Llana de vidre. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En la vora del forjat inferior es marcaran els eixos de modulació passant-los mitjançant ploms a 

les successives plantes. Es comprovarà que estan col·locades totes les bases de fixació i existeix 

presa d'energia elèctrica cada 20 m., com a màxim en cada planta. El producte de segellat 

s'aplicarà a una temperatura superior de 0 ºC.  

Fases d’execució  
Els ancoratges es fixaran a les bases de fixació de manera que permetin el reglatge del muntant 
un cop col·locat. Es col·locaran els muntants en façana unint-los als ancoratges per la part 
superior, permetent la regulació en tres direccions, per tal d’assolir la modulació, aplomat i 
anivellació. A la part superior del muntant s’hi col·locarà un casquet que faci de suport amb el 
muntant superior. Entre els muntants hi haurà una junta de dilatació de 2 mm/m, com a mínim. 
Els travessers s’uniran als muntants mitjançant casquets o altres sistemes de unió. Entre el 
muntant i el travesser hi haurà, també, una junta de dilatació de 2 mm/m. El tancament es 
col·locarà sobre el mòdul del mur cortina, fixant-lo amb ribets a pressió o algun altre sistema. 
La junta d’estanquitat es col·locarà a la trobada del mur cortina amb els elements del gros de 
l’obra; així com a la unió amb els elements opacs, transparents i fusteries garantint 
l’estanquitat a l’aire i a l’aigua, i permetent els moviments de dilatació del mur cortina. Un cop 
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completat el panell s’unirà als muntants amb casquets a pressió i angulars cargolats que 
permetin la dilatació, coincidint amb els perfils horitzontals de panell. La fusteria anirà 
cargolada amb juntes d’expansió o altres sistemes flotants a l’estructura auxiliar del mur 
cortina, sempre que sigui possible. En el cas d’envidrament estructural l’encolat dels vidres als 
bastidors metàl·lics es farà sempre al taller, mai a l’obra, per evitar la brutícia de l’obra i/o les 
condensacions. 
Acabats. El producte de segellat s'aplicarà en tot el perímetre de les juntes, comprovant abans 
d'estendre-la que no hi hagin òxids, pols, grassa o humitat. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions, una per planta, corresponents d’identificació o assaig en cada 
un dels següents capítols: Muntants i travessers, mur cortina, junta i segellat. 

  

Verificacions 

Prova de servei. Estanquitat de panys de façana a l'aigua de vessament. Resistència de 
muntant i travesser: apareixen deformacions o degradacions. Resistència de la cara interior dels 
elements opacs: s'esquerda o es degrada el revestiment o s'ocasionen deterioracions en a 
l’estructura. Resistència de la cara exterior dels elements opacs: existeixen deformacions, 
degradacions, esquerdes, deterioracions o defectes apreciables. 

  
Amidament i abonament  
m² de superfície de mur cortina executada (estructura, panells, envidrament), incloent o no 
l'estructura auxiliar fins i tot peces especials d'ancoratge, segellat i posterior neteja. 

  

1.1.2 Panells lleugers  
Tancament opac d’edificis, sense funció estructural, constituït per elements prefabricats lleugers 
ancorat a l’estructura de l’edifici. 
Components 
Panell, sistema de subjecció, juntes i segellant. 
Característiques tècniques mínimes 
Panell. El panell es subministrarà amb el seu sistema de subjecció a l'estructura de l'edifici 
que garantirà, una vegada col·locat el panell, la seva estabilitat així com la seva resistència a 
les sol·licitacions previstes. El panell podrà ser d'un material homogeni, (plàstic, metàl·lic, 
etc...), o bé compost de capa exterior de tipus plàstic o metàl·lic (acer, alumini, acer inoxidable, 
fusta, material sintètic etc...), o capa intermèdia de material aïllant i una làmina interior de 
material plàstic, metàl·lic, fusta, etc. Els cantells del panell presentaran la forma adequada i se 
subministrarà amb els elements accessoris necessaris perquè les juntes resultants de la unió 
entre panells i d'aquests amb els elements de la façana, una vegada segellades i acabades 
siguin estances a l'aire i a l'aigua i no donin lloc a ponts tèrmics. El material que constitueixi 
l'aïllament tèrmic podrà ser fibra de vidre, escuma rígida de poliestirè extruïda, escuma de 
poliuretà, etc... En cas de panells d'acer aquest duran algun tipus de tractament com prelacat, 
galvanització, etc. En cas de panells d'alumini, el gruix mínim del anoditzat serà de 20 micres 
en exteriors i 25 micres en ambient marí. En cas d'anar lacats el gruix mínim del lacat serà de 
80 micres. 

Sistema de subjecció. Quan la rigidesa del panell no permeti un sistema de subjecció 
directe a l'estructura de l'edifici, el sistema inclourà elements auxiliars com corretges en Z o C, 
perfils intermedis d'acer, etc..., a través dels quals es realitzarà la fixació. S'indicaran les 
toleràncies que permet el sistema de fixació, l’aplomat entre els elements de fixació i la 
distància entre plans horitzontals de fixació. Els elements metàl·lics que comprenen el sistema 
de subjecció quedaran protegits de la corrosió. El sistema de fixació del panell a l'estructura 
secundària podrà ser vist o ocult mitjançant clips, cargols autorroscants, etc. 
Juntes. Les juntes entre panells podran ser plenes, mitjançant perfils, etc... 
Segellant. Podrà ser mitjançant productes pastosos o bé perfils preformats. 



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
Control i acceptació 
Es realtizaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Perfils d'alumini anoditzat, Perfils laminats i xapes, Taulers de fusta o suro i Llana de 
vidre. 

Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejaran els eixos verticals de juntes a cada planta, els eixos horitzontals de juntes i es 
fixaran els elements de subjecció del panell, als elements previstos ancorats a l'estructura de 
l'edifici. 

Fases d’execució 
Es subjectaran provisionalment els panells, s’alinearan, anivellaran i aplomaran tots els panells 
d’una mateixa planta. S'amidarà l'ample de la junta en tot el seu perímetre. Se subjectaran 
definitivament els panells als elements que prèviament s’hauran ancorat a l’estructura de 
l'edifici. 

Acabats. El producte de segellat s'aplicarà en tot el perímetre de les juntes per garantir la 
seva estanquitat i acabat exterior, comprovant abans que aquestes estaran netes de pols, olis o 
grasses. 

Control i acceptació 
Una comprovació cada 100 m² de façana i com a mínim una per planta. 

Les condicions de no acceptació dels elements seran: quan l’alineació entre els cantells dels 
panells presenti variacions superiors a 2 mm, tolerància de fabricació; quan l’aplomat entre dos 
panells presenti variacions superiors a 2 mm, comprovat amb regla d’1 m; quan la subjecció 
sigui diferent a l’especificada per la D.F.; quan hi hagi elements metàl·lics sense protecció a 
l’oxidació; quan l’ample de la junta vertical sigui inferior a l’ample mínim; o quan l’ample de la 
junta horitzontal sigui inferior a l’ample mínim. 
  
Verificació 
Prova de servei. Estanquitat de panys de façana a l'aigua de vessament. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície de tancament executat (panells, juntes i segellat), fins i tot peces especials 
d'ancoratge a l'estructura auxiliar o de l'edifici, i posterior neteja. 

  

1.2 Façanes de fàbrica  
Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter 
compost per ciment i/o calç, sorra, aigua i a vegades additius. Que constitueix façanes 
compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara 
vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat). 

  

Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó 
podrà ser d'adhesiu cimentós millorat amb armat, o de malla de fibra de vidre acabat de 
revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es col·loca en la part interior podrà ser de morter amb 
additius hidrofugants, etc. 
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter. 
Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius 
hidrofugants, etc... Serà necessari sempre que la fulla exterior sigui de maó cara vista. 
Cambra d’aire. 
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de 
poliestirè extruït, etc... 
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Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura 
portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat 
amb morter, etc... 
Revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels 
maons ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La resistència normalitzada a compressió de 
les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència característica 
a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve 
definit pel seu índex de massís (buit o massís), acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. 
La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del bloc a compressió; 
d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves 
cares vistes i presentaran una teixidura superficial adequada per facilitar l’adherència del 
revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les cares exteriors 
una coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o 
escantellament. Els materials utilitzats en la fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, 
additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció EHE. En el cas de peces 
especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques 
exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs de formigó resistents amb funció 
estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, 
contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F 
punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat complirà les exigències de 
composició i característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a 
la recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter, abans o durant el 
pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions 
previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters 
portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat 
d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del 
morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació 
serà l’establera al CTE DB SE-F punt 4.2. 
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i 
material adequats (plàstic, acer galvanitzat, etc...), sent recomanable que disposin de goteró. 
Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació es 
produirà a través dels elements.  
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec 
de l'apartat corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels 
capítols següents: Bloc de formigó, Ciments, Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters  Les 
restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb classe d’exposició definida a la D.T. 
vindrà donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si 
se sobrepassen aquests límits, 48 hores després, es revisarà l'obra executada. Les parts 
recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters, l'erosió de 
les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà col·locar com més aviat 
millor elements de protecció, com ampits, cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica 
recentment executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid, fins que arribi 
a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques 
executades, havent de demolir les zones afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat 
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establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, protegint la 
construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques han de ser estables 
durant la seva construcció, pel que s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els 
casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant d’accions horitzontals, es travaran a 
elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs 
i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements 

estructurals fletxats com: bigues de cantonada o rematades de forjat. Acabada l’estructura es 

comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat 

i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna 

irregularitat s'emplenarà amb una capa de morter. En cas d'utilitzar llindes metàl·liques, 

aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, abans de la seva 

col·locació. Les distancies màximes entre les juntes de dilatació seran en funció del material 

component, segons el CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 

Revestiment intermedi. Un cop s’hagin col·locat els pre-cèrcols en els buits, la fulla 
principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. En 
el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o 
col·locant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni 
rugositats. Si existeixen defectes considerables en la superfície del revestiment es corregiran; 
per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la col·locació i 
l'ajustament dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, 
riosta, etc.), així com la correcta col·locació de l'aïllant. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre 
perfilaria. A la fulla principal s’hi col·locaran les fusteries i caixes de persianes. La cara 
interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàl·liques 
i es taparan els desperfectes. 
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta 
de morter, rascant-la amb un raspall de pues metàl·liques i es taparan els desperfectes amb el 
mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó (llindes) es 
crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas 
de pilars, bigues i biguetes d'acer es folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment. 
Fases d’execució 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats 
per verificar l'execució dels revestiments previstos. Serà necessària la verificació del replanteig 
per la D.F. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les 
cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 
4 m. Es marcarà un nivell general de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el 
replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits, de les juntes 
de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de 
manera que no es precisi col·locar peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà 
de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la fàbrica. Es disposaran els 
pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles 
les altures de les filades, de l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver 
de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en projecte s'hagin establert les altures 
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lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà 
el gruix de la junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de 
blocs entre referències de nivell successives. La primera filada en cada planta es rebrà sobre 
capa de morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. Les filades 
s'executaran anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es 
comprovarà que la filada que s'està executant no es desploma sobre l'anterior. Les fàbriques 
s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres fàbriques, es faran 
mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. 
Col·locació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva col·locació 
perquè, no absorveixin l’aigua del morter, excepte els maons de baixa succió (hidrofugats, 
klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es col·locaran 
fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del maó i 
les juntes quedin plenes. Es recolliran les rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas 
de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la fàbrica s’aniran netejant 
i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Així 
mateix, es comprovarà mitjançant l’ús de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, 
també es comprovaran a plom, les juntes verticals corresponents a les filades alternes. 
Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En 
el cas de col·locació d’armadures de reforç, se situaran al morter cada cert nombre de filades, 
depenent del tipus d’armadura, per exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre. 
Col·locació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva 
col·locació. Les juntes de morter de base seran com a mínim d’1 cm de gruix a una banda. Els 
blocs es manipularan amb les dues mans i es col·locaran sense morter a la junta vertical. 
S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i colpejant 
amb una maça de goma perquè, el morter penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves 
del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les juntes 
estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre les juntes verticals de dues filades 
consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per ajustar la modulació vertical es podran variar els gruixos 
de les juntes de morter ( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials d’ajustament 
vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula. 
Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara 
amb més superfície de formigó es col·locarà a la part superior per oferir major superfície de 
suport al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs, humitejant únicament la superfície 
del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la junta 
horitzontal en els blocs ces, el morter s’estendrà per tota la cara superior; en els blocs buits, el 
morter es col·locarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic i la 
transmissió d’aigua a través de la junta, llavors es col·locarà morter sobre les parets, quedant 
ambdues bandes separades. Per la formació de la junta vertical, s’aplicarà morter sobre els 
sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo fins ser 
col·locat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la unió entre el bloc i 
el morter. Els blocs es col·locaran al seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es 
traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l’interior dels blocs com a la cambra 
d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. 
Quan sigui necessari tallar els blocs es realitzarà el tall amb la màquina adequada. Mentre 
s’executi la fàbrica, es conservaran els plom i  nivells de manera que el parament quedi amb 
totes les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es 
col·locaran amb les juntes verticals alternades. Si es realitza el rejuntat de les juntes, 
prèviament s’emplenaran amb morter fresc els forats o les petites zones que no hagin quedat 
completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no 
es farà immediatament després de la col·locació, sinó al cap d’una estona, quan el morter s’hagi 
endurit, però abans d’acabar l’enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat de les 
juntes horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter 
ja s’hagi endurit, s’eliminarà el morter de la junta a una profunditat de 15mm, com a mínim, i 
que no superi el 15% del gruix, es mullarà amb aigua i es repassarà amb morter fresc. No es 
realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la fàbrica. Els 
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esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la col·locació de la 
fàbrica, per evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques 
armades horitzontalment, les armadures es col·locaran a les juntes horitzontals. Per evitar 
defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir les següents condicions mínimes: l’àrea de 
l’armadura no serà menor al 0,03%  de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació 
vertical serà de 60cm com a màxim, el gruix mínim de recobriment del morter des de 
l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix mínim que envolti l’armadura serà 
de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es col·locaran 
embegudes al morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissió 
d’esforços de l’acer, els solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una longitud 
mínima de 25cm, i de 20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarà que a 
l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En cas d’haver-hi pilastres 
armades, l’armadura principal es fixarà amb prou antelació per executar la fàbrica sense 
destorbar l’execució. Els buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o 
formigó a l’aixecar la fàbrica. 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes 
pretensades, perfils metàl·lics, suport de peces ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es 
consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat, 
etc... 
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels 
forjats, es disposarà una junta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat inferior, 
deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal, 
amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del 
forjat, i es protegirà de la filtració amb un goteró. Quan el parament exterior de la fulla principal 
sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el forjat 
sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap a l’exterior 
per evacuar l’aigua i es disposarà un goteró a la vora del forjat. 
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels 
pilars, es disposarà una armadura o qualsevol altra solució que produeixi el mateix efecte, quan 
es col·loquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars. 
Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els 
materials de replè i segellant tindran suficient elasticitat i adherència per absorbir els 
moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat 
del segellant serà ≥1cm i la relació entre el gruix i l’amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. 
En façanes esquerdejades i el segellant quedarà enrasat amb el parament de la fulla principal 
sense esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes metàl·liques les juntes de dilatació es disposaran de 
manera que cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, 
com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà mecànicament a aquesta franja que es segellarà el seu 
extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada de la fàbrica des de la 
fonamentació. Es disposarà una barrera impermeable a una distància ≥15cm per sobre del 
nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana estigui constituïda per 
un material porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual 
tingui un coeficient de succió  
Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà 
un sistema de recollida i evacuació de l’aigua filtrada o condensada quan la cambra quedi 
interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s’utilitzarà un 
element continu i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la 
cambra, inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora superior estigui situada a 10cm del fons 
com a mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan es disposi 
una làmina, aquesta s’introduirà a la fulla interior en tot el seu gruix. Per l’evacuació es 
col·locarà el sistema indicat a la D.T., que estarà separat 1,5m com a màxim. Per comprovar la 
neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret complert, es deixarà 
de col·locar un de cada quatre maons de la primera filada. 
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Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb 
un cordó que s’introduirà al rejuntat practicat al mur de manera que quedi encaixat entre les 
vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la façana, es 
rematarà l’ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es 
disposarà un goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja discorri per la part inferior de la 
llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell 
tindrà el pendent cap a l’exterior, del 10% com a mínim, serà impermeable o es disposarà 
sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur que es perllongui per la part del 
darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, 
separat del parament exterior de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral amb el brancal 
serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb goteró tindrà la forma del mateix per no 
crear a través seu un pont cap a la façana. Quan el grau d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 
i les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà 
un pre-cèrcol i una barrera impermeable als brancals entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o 
perllongar-la 10cm cap a l’interior del mur. 
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució 
indicada en projecte per evacuar l’aigua de pluja. En el cas de col·locació de cavallons, aquests 
tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints 
cap als quals discorre l’aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de l’ampit i seran 
impermeables o es disposaran sobre una barrera impermeable que tingui un pendent mínim del 
10% cap a l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin de pedra o 
prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran 
de manera que siguin impermeables amb el segellat adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla 
horitzontal de la façana, la junta entre l’ancoratge i la façana es realitzarà de manera que 
n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja sigui 
segellat, element de goma, peça metàl·lica, etc... 
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 
10% cap a l’exterior per evacuar l’aigua. Els que sobresurtin més de 20cm del pla de façana 
compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida per 
una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran d’elements de 
protecció prefabricats o realitzats in situ que s’estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm i el 
remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a la trobada i al remat, 
també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la 
façana la junta de les peces amb el goteró tindran la mateixa forma. 
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la 
superfície fresca es passarà el remolinador mullat amb aigua fins que quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla 
principal. En cas de fixació mecànica el nombre de fixacions dependrà de la rigidesa dels 
panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La 
separació màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de 
fixació per adhesió es col·locaran els panells de baix cap dalt. Si l’adherència dels panells a la 
fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el temps 
d’utilització de l’adhesiu; si l’adherència es realitza mitjançant el revestiment intermedi, els 
panells es col·locaran just quan s’acabi d’aplicar sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. 
Els panels haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els ponts tèrmics. No 
s’interromprà la fulla d’aïllament a la junta de dilatació de la façana.  
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als 
forjats l’alineació interior de la fàbrica. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior 
de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a 
distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta 
de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels 
buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la zona 
d’arrencada de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de col·locar-los a l’obra. Per la 
col·locació dels maons es seguiran les indicacions assenyalades a la fulla principal. A les 
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creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la trobada 
amb el forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que 
s’omplirà amb guix passats uns dies. Les regates per instal·lacions es realitzaran amb maça i 
cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó en els maons. Les juntes de 
dilatació es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es col·locarà 
el material de replè en l’interior de les juntes i se segellaran. 
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre 
perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i al sostre, que s’haurien de 
separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà una banda 
d’estanquitat sota les canals inferiors, així com al perímetre de l’extradosat autoportant amb els 
elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. Es 
respectarà la distància entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col·locaran 
començant pel perímetre i anant encaixant-los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar 
la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els fixos al sistema (brancals, trobades, etc...). 
La distància entre eixos serà l’especificada al projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i 
mai més gran de 60cm. Aquesta modulació es mantindrà a la part superior dels buits. Els 
cèrcols exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura portant de l’extradosat. Per la disposició 
i  fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i cantonades se 
seguiran les indicacions del fabricant. Les instal·lacions es passaran per les perforacions dels 
perfils verticals. En cas d’haver-se de realitzar altres perforacions es comprovarà que el perfil no 
quedi afeblit. Les plaques es col·locaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra. 
Quan siguin de menor dimensió que l’altura lliure es col·locaran de manera que no coincideixin 
les juntes transversals. Les plaques es cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques 
es col·locaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es cargolaran les plaques 
d’un costat i de l’altre, col·locant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi 
aplacat un costat, es col·locaran els perfils de l’altre costat tancant l’angle, després s’aniran 
cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. Com acabat s’aplicarà pasta als 
caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà 
assecar i s’aplicarà una capa de pasta d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i 
s’escatarà la superfície tractada. Les arestes de les cantonades es remataran amb cinta o perfil 
cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la 
paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran 
juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes contigües per tal 
d’evitar l’esquerdament. Abans de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de lliscar 
neta la pasta de ciment per tapar els porus i les irregularitats. La superfície esquerdejada es 
mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en temps de gelades o 
en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, 
s’adoptarà la solució de la D.T. . Es disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla 
principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà 
després de la retracció de la fulla principal amb un material amb elasticitat compatible amb la 
deformació prevista del forjat i protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del 
revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin l’element 
15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla 
principal estigui interrompuda pels pilars, es reforçarà el revestiment amb armadures 
disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents 
capítols: Replanteig, Execució, Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior. 
  
Verificació 
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 
30mm en tot l’edifici. En general tota la fàbrica de maó buit haurà d’anar protegida per 
l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l’aigua de vessament. 
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Amidament i abonament 
m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part 
proporcional de lligades, minvament i trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i 
tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m². 
  
2 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions 
de lluminositat, confort, ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al 
transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, 
en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. CTE-DB 
SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció 
enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 

8/10/1988. 

UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i 
cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. UNE 85.222:1985 
Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb perfils 
conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Fusteries exteriors    
2.1.1 Fusteries de fusta  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, d’esquadres de fusta, amb tots els seus 
mecanismes, col·locades directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiment de base. No 
comprèn l’envidrament. 
  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de 
fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges galvanitzats o esquadries de fusta de pes específic 
≥ 450 kg/m³ i humitat ≤ 15%. S’hi col·locaran ribets de fusta quan disposin d’envidrament, la 
protecció exterior serà pintura, lacat o vernís. També es tindran en consideració els accessoris i 
les ferramentes, a l’igual que els junts perimetrals. 
Característiques tècniques mínimes 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, 
estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. 
S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. I aniran protegides exteriorment 
amb pintures o vernissos.  
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Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries 
amb els requeriments reglamentaris: assajos, distintius i marcatges CEE. Les esquadries no 
presentaran guerxaments, fongs ni abonyegaments i els eixos seran rectilinis. Les unions es 
faran amb macles rígides formant angles rectes. Els canals de recollida d’aigua de condensació 
dels escopidors tindran les dimensions adequades, hi haurà n mínim de 3 orificis per cada m de 
desguàs. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes, no 
estaran en contacte amb el terreny. Es protegiran contra els agents biòtics i abiòtics. Segons 
CTE DB SE-M punt 3.2. 
Fases d’execució  
Replanteig. 

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del 
parament o del suport al qual estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que 
garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben 
travat. 
Segellat. Si convé les juntes es segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats, si és necessari, amb els materials 
adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 
mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm.  
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades 
lliures i superfícies de vidre. Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben 
aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus 
de càrrega sobre el bastiment. El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges 
galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. Els ribets i els 
junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La franquícia entre la fulla i el 
bastiment serà ≤ 0,2 cm.  
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE 
DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88. 
  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es 
col·loqui l’envidrament.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent-hi en el preu la part proporcional d’ajuts per la 
seva col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els 
envidraments. S’haurà d’especificar si s’inclouen els bastiments de base, les pintures i els 
vernissos. 
ut els elements singulars d’ebenisteria, completament acabats i posats a l’obra segons 

especificacions de la D.F. 
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2.1.2 Fusteries metàl·liques  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus 
mecanismes, col·locades directament sobre l’obra o bé fixades amb bastiments de base. No 
comprèn envidrament.  
Components 
El bastiment de base podrà ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de 
fusta i travat a l’obra mitjançant ancoratges galvanitzats. 
Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable. 
Els perfils i xapes seran d’alumini amb protecció anòdica o protecció de lacat.  
Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, 
estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència al vent del conjunt de les fusteries i vidre. 
S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. En el cas d’acer laminat en 
calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva. En cas 
d’alumini els perfils i xapes tindran una protecció anòdica de gruix variable en funció de les 
condicions ambientals. El gruix de la paret dels perfils serà com a mínim de 1,5mm.  
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els 
requeriments reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de 
color uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida 
d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 
orificis per cada m de desguàs. Les unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires 
interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es 
procurarà que no entri en contacte directe amb el ciment o la calç, per mitjà del bastiment de 
base. Es procurarà la formació de ponts galvànics per a la unió de diversos materials metàl·lics.   
Fases d’execució  
Replanteig. 

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del 
parament o del suport al qual estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que 
garanteixin la protecció contra l’impacte, i d’altres que mantinguin l’escairat fins que quedi ben 
travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Col·locació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 
mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm; 
Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades 
lliures i superfícies de vidre. S’ha de prevenir la corrosió del acer evitant el contacte directe amb 
l’alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El 
bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar 
travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar subjectat al 
bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica (d’acer inoxidable o cadmiats), 
separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
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D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE 
DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es 
col·loqui l’envidrament. Per comprovar l’estanquitat es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h 
conjuntament amb el conjunt de la façana.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la 
seva col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de 
base, les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments. 
ut els elements singulars, acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
2.1.3 Fusteries de vidre  
Portes de vidre trempat, incolor o de color filtrant, amb possible trencament a l’àcid, amb o 
sense fulles batent i col·locades amb fixacions metàl·liques. 
  
Components 
El bastiment de base podrà ser de perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de 
fusta. 

Les fulles de vidre seran transparents, traslluïdes o reflectants amb característiques mecàniques 
de major resistència a l’empenta de xoc mecànic i tèrmic. En cas de ruptura es fragmentarà en 
petites partícules no tallants  

Els accessoris seran de material inoxidable. També hi haurà les ferramentes, els junts 
perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
S’especificarà si el tancament practicable és amb trencament de pont tèrmic. Els perfils i xapes 
seran de color uniforme, i no presentaran deformacions. Les unions entre perfils es faran amb 
escaires interiors unides als perfils amb cargols o reblons a pressió.  Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els 
requeriments reglamentaris: assajos, distintius i marcatges CEE. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
Fases d’execució  
Replanteig. 
Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos. 
Segellat dels vidres fixos. 
Subministrament i col·locació de les fulles batent sobre els mecanismes 
prèviament col·locats. 
Neteja del conjunt. 
Toleràncies d'execució. Aplomat, franquícia porta obertura; Alineació dels punts de gir i 
pomel·les: ± 2 mm; Franquícia de les portes amb la instal·lació:  superior 3 mm, inferior 7 mm 
i lateral 2 mm. 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades 
lliures i superfícies de vidre Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos. Les unions entre 
les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitjà de peces i 
ferramentes metàl·liques. No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni 
entre vidre i formigó. Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de 
material elàstic. Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics CTE DB HE i 
acústics vigents segons NBE-CA-88. 
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Amidament i abonament  
m2 de llum de superfície amidada. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva 
col·locació. La partida inclou, també, la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes 
fixes. 
  
2.2  Envidrament  
 
2.2.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paral·leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i 
qualitats. Forma part de les obertures dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades 
superficialment o no, suspès amb perfil conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un 
conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire 
aconseguint  aïllament o control  tèrmic, acústic o solar per mitjà del tractament dels vidres.  
Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament 
tèrmic de trempat amb més resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats 
intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre 
prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i 
lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el  vidre pot ser: Vidre 
incolor: transparent i de cares completament paral·leles. Vidre de baixa emissió: incolor, 
tractat superficialment per una cara amb òxids metàl·lics i metalls nobles i aconseguint reduir 
les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids 
metàl·lics, reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: 
acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàl·lics estables. Vidre de protecció solar: 
incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de 
capa de silici elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre 
imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior laminació de la massa de vidre en 
fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà 
suportat pels bastiments de la corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé 
fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de 
matèria plàstica quedant, en cas de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El 
nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas 
d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament  antibala. Vidres aïllants tèrmics i 
acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire 
deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment 
metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada 
mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). L’aïllament acústic es 
millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de 
control solar. Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de 
protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb 
tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de 
les superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de 
les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica dipositada per piròlisi; 
vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les 
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imatges al seu través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . 
Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li confereix un augment de 
resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva col·locació en 
claraboies, i en qualsevol element translúcid de coberta.  Vidres de seguretat. Vidres que 
han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva resistència als 
esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar 
capes de policarbonat.  Es classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat 
física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió i anti-obatori (impactes 
intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició d’arma). Vidres 
resistents al foc. Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, 
vidres laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids 
metàl·lics.   

Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat 
total, bandes preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor 
mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa 
incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes 
d'estanquitat i el material que estigui constituït el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Vidre i Escumes elastomèriques. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i 
amb tots els ferratges muntats. S’ha de col·locar de manera que no quedi sotmès als esforços 
produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el 
seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots 
els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. 
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si són 
exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els 
treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 
50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues llunes de diferent 
gruix, la més prima es col·locarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada 
a l’obra i no s’admet cap manufactura posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar 
una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, col·locant l’envidrament amb les 
folgances perimetrals i laterals especificades a les normes UNE, que emplenades posteriorment 
serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies 
dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus 
de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metàl·lics clavats o cargolats al cèrcol; 
bastidors metàl·lics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàl·lics cargolats o mitjançant clips; 
bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàl·lics o de PVC; bastidors de formigó, ribets 
cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar 
de fusta o metàl·lic que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i 
laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al 
costat més proper al pern en el bastidor a la francesa, i també un sol tascó de suport en l'eix de 
gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància 
dels cantons del volum igual a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els 
extrems dels mateixos i a una distància de 1/10 de la seva longitud i pròxims als tascons de 
suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
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Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb 
massilles elàstiques, bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o 
simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes de 10 a 25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 
2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres 
laminars o simples de gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a 
± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres amb 
cambra d’aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 
2,5mm), les franquícies perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra 
d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies de ± 2,0 a ± 2,5mm), i 
franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la col·locació amb 
perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i 
franquícia lateral: Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a 
l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: 
Vidre de gruix de  6 a 60mm, franquícia lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària de 
galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.  
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar 
deterioracions originades per causes químiques, impressions produïdes per la humitat, ja sigui 
per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire i 
variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament 
amb vidre laminar i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. 
Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la 
resta de les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus 
especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o 
variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble 
fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col·locat a l'interior. 
Envidrament amb vidre doble i massilla. Col·locació correcta dels tascons, amb 
tolerància en la seva posició ± 4 cm. Col·locació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes 
o falta d'adherència. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions 
superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Col·locació del vidre de doble fulla: en cas de 
fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de col·locar a l'interior. 

Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques 
d'enduriment ràpid és de  25 mm2; i en massilles plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2. 

Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i 
perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.  

  

Amidament i abonament 

m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: 
emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i neteja final. 

En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària 
com en amplària de 3cm. 
  

2.2.2 Vidres sintètics  
Envidrament format per planxes de policarbonat, metacrilat, etc..., que amb diferents sistemes 
de fixació, ja sigui amb perfils o gomes constitueixen cobertes, lluernaris, claraboies, 
tancaments verticals, etc..., podent ser incolores, translúcides o opaques. 
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Components 

Planxes de policarbonat o metacrilat (de colada o d’extrusió), etc..., sistema de fixació i 
elements de tancament d’alumini. 

Característiques tècniques mínimes 

Planxes. Planxes de policarbonat, metacrilat (de colada o d’extrusió), etc... Satisfaran les 
condicions d’alta resistència a l’impacte, aïllament tèrmic suficient, nivell de transmissió de 
llum, transparència, resistència al foc sota pes específic i possible protecció contra radiació 
ultraviolada. 

Sistema de fixació. Base de ferro encunyat, goma i clips de fixació. 

Element de tancament d'alumini. 

Control i acceptació 

Vidre. Identificació. Se’n presentaran com a mínim 3 mostres. Han de ser plans, sense 
asprors ni talls a les vores i el gruix serà uniforme a tota la seva extensió. Es comprovaran les 
dimensions d’un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta, no acceptant-se variacions superiors 
a 1 mm de gruix ni a 2 mm en la resta de dimensions. Distintius: Segell INCE per a materials 
aïllants. Assaigs: propietats mecàniques, índex d'atenuació acústica, característiques 
energètiques, propietats tèrmiques, reacció i resistència al foc, propietats elèctriques i 
dielèctriques i durabilitat. 

Perfils d'alumini anoditzat. Distintius: Marca de Qualitat “EWAA EURAS”. Assaigs: 

mesures i toleràncies(Inèrcia del perfil), gruix del recobriment anòdic i qualitat del segellat del 

recobriment anòdic. Lots: 50 unitats de finestra o fracció. 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de 
qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i 
control industrial. Es comprovarà el certificat d’origen. 
  
Execució 

Condicions prèvies 

En l’empanellat de cobertes, es disposaran corretges completament muntades fixades a 
l'element suport, netes d'òxid i imprimada o tractades, si és necessari. En l’empanellat vertical 
no serà necessari disposar corretges horitzontals fins a una càrrega de 100 kN/m2. Es 
suspendran els treballs quan la seva col·locació s'efectuï des de l'exterior i la velocitat del vent 
sigui superior a 50 km / h. 

Fases d’execució 

Envidrament amb vidre sintètic. L’empanellat ha de col·locar-se de manera que en cap 
punt sofreixi esforços a causa de variacions dimensionals, muntant-se amb una folgança 
perimetral de 3 mm. Es comprovarà que el vidre sintètic no estigui sotmès a esforços produïts 
per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. La manipulació de les planxes 
s'efectuarà, sempre que sigui possible, des de l'interior dels edificis, assegurant la seva 
estabilitat amb mitjans auxiliars fins que siguin definitivament fixades. Les planxes es 
muntaran, mitjançant un perfil continu d'amplada mínima de 60 mm, d'acer galvanitzat o 
alumini, amb la interposició d'un material elàstic que garanteixi la uniformitat de la pressió del 
neoprè o material similar. La junta es tancarà per la part superior mitjançant un llistó tapajunts 
d'acer galvanitzat o alumini amb la interposició de dues juntes de neoprè o similar que 
uniformitzin i constitueixin una banda d'estanquitat. El tapajunts es cargolarà al perfil base 
mitjançant cargols autoroscants d'acer inoxidable o galvanització disposada cada 35 cm com a 
màxim. Els extrems oberts del panell es tancaran mitjançant un perfil en O d'alumini o amb 
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perfil abotonable del mateix material. Diferència de longitud entre les dues diagonals de 
l’envidrament: cèrcols 2m: ±2,50 mm; cèrcols 2m: ± 1,50 mm. 

Control i acceptació 

Comprovació d’un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta. 

  

Verificació 

Una vegada col·locats es protegiran de projeccions de morter, pintura, etc... La neteja es 
realitzarà mitjançant aclarits amb aigua que eliminin els elements abrasius, rentant-lo amb 
aigua i sabó o detergents neutres i assecat amb elements suaus. No s'utilitzaran espàtules, 
fulles i altres elements o materials abrasius o corrosius. 

  

Amidament i abonament 

m2 amidada la superfície totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes 
preformades, etc..., amb protecció i neteja final. 

SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com 
a base per  un enrajolat. Capa resistent composta per una sub-base granular compactada, 
impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. 
Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un 
tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a 
base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que està 
indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres 
de formigó lleuger i les soleres alleugerides. 

  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 
259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, 
Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. 
RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de 
drenatge i material de juntes. 

Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 

Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 

Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, 
característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de 
ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i 
granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran 
totes les aigües potables i les tradicionalment usades.  

Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que 
compleixi les condicions en referència a adherència i característiques mecàniques mínimes 
establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
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Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... 
Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o 
procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 

Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de 
juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, etc... 

Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per 
contacte amb la superfície de suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de 
matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de 
qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la 
seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació durant la seva posada en obra i per 
aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les 
mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. 
Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els apilaments de les 
graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les 
mateixes. Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la 
realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres 
en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, 
aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El 
formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular 
s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es 
col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, 
el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de 
disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es 
realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es 
col·locaran elements separadors de poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al 
voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de 
retracció,  s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. 
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de 
més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha 
de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. 
També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts 
han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. 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 sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha 
de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny 
situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una 
làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de 
sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny 
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situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, 
almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el mateix a la 
base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per 
sota del sòl i repartits uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou 
drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser 
≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de 
fins del terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa 
de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior i un 
dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 

Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 

Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de 
la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de l’enrajolat. 

Control i acceptació 

Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 
85% en cas de solera pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no 
presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà 
variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, 
amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 
mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no 
serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions 
superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. 

  

Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. 
Inclòs neteja i compactat de terreny.  

ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 

m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb 
els criteris següents: obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; obertures de més 
d'1,00 m², es dedueix el 100%. 

  

SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada a 
elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de caiguda entre 
zones situades a diferent alçada. 

  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o 
fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes 
d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
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Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini 
anoditzat, etc. 

Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols 
de fixació, per la seva posició, quedaran protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de 
polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, fibrociment, etc..., amb gruix mínim 
de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer 
per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i 
per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a 
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, 
coincidint amb algun element prefabricat del forjat; angular continu, en baranes d'acer per a 
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o se 
situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de 
les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges 
amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de 
fusta. 

  

Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin 
ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui 
possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per prevenir el 
fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran 
les mesures següents: Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no 
poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie galvànica; Aïllar 
elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió 
dels dos metalls; També s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, 
plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer 
inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 

Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els 
punts de replanteig, es presentarà i aplomarà amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als 
ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els ancoratges 
es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams 
previstos. En forjats ja executats s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no 
menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos tacs separats entre 
si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés 
d'instal·lació. Així mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada 
al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, platines o angulars, depenent de 
l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, 
respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de dilatació de 40 mm d'ample entre 
baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant 
ancoratges. Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, 
ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables sempre des de l'interior. 

Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el 
mateix mitjançant segellat i engravat amb morter, de la trobada de la barana amb l'element al 
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que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es realitzin en un 
plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal 
forma que s'impedeixi l'entrada d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de 
goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció 
tinguin una resistència i una rigidesa suficient per a resistir la força horitzontal establerta en 
l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a 
menys altura. En aquest cas, la barrera de protecció davant de seients fixos, serà capaç de 
resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una força 
vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i 
aparcament, els plafons o baranes i altres elements que delimitin àrees accessibles per als 
vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una longitud de 1 
m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior 
de l'element si aquest està situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en 
el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de l'edifici, no sent inferior a qk = 
100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 

2 REIXES  
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i 
ancoratges, per a la protecció física de finestres, balconades, portes i locals interiors contra 
l'entrada de persones estranyes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o 
fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als 
quals és sotmesa la reixa als ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i 
pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de 
qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i 
control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. Es realitzaran les 
comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils 
laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el 
gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits en la fàbrica i els seus revestiments estaran 
acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció 
anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 
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S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer 
inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom 
amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que 
quedi completament aplomada. L’ancoratge al mur serà estable i resistent, quedant estanc, no 
originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb 
l'element on s'ancori, comprovació de la fixació (ancoratge) segons especificacions de la D.T. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i col·locada. 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran 
de complir la suficient resistència al foc segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc 
de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els obtinguts al DB-SE. 
Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques. 

  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 
bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i de resistència en front al foc. RD 312/2005. 
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i 
d’evacuació de locals i edificis. 
Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79. 
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79. 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004. 
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero 
estructural. Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero 
estructural. Parte 2: Guía para la aplicación  
  
1.1 Plaques  

Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i 
elements estructurals, com sostres i biguetes de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i 
xapa d’acer col·laborant, bigues i pilars de fusta, i bigues i pilars metàl·lics. 

També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant 
barres regulables. El sistema sustentant de les plaques pot ser fix o desmuntable. 
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Execució 
Condicions prèvies 

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha 
d'estar al nivell previst. En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades ni defectes apreciables. La manipulació de les plaques (talls, forats per a 
instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar 
perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. El material 
col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 

Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces 
esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les 
plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i estopa enguixada. 

Fases d’execució 

Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm 
d'amplària com a mínim, fixades directament a la fusta mitjançant grapes o cargols. Preparació 
de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de llana de roca al sostre. Fixació de les tires de 
silicat càlcic a les biguetes. Col·locació de les plaques. Si es col·loca una segona capa de 
plaques, la junta d'aquestes no coincidirà amb la primera capa, i es fixarà d'igual manera que la 
primera capa, atravessant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts. 

Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). 
Col·locació de les plaques. Les plaques poden instal·lar-se sobre l'encofrat a l'hora de 
formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de placa de silicat 
càlcic per complementar la subjecció. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o 
tac metàl·lic expansiu directament sobre el formigó. Segellat dels junts. 

Revestiment de sostre de xapa col·laborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 
mm d'amplària com a mínim. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires 
de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic 
expansiu. Col·locació de les plaques. Segellat dels junts . 

Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les 
plaques de silicat càlcic es calcularà en funció del factor forma del perfil i aplicant les taules 
subministrades pel fabricant. Preparació de peces rigiditzadores, si és el cas. Quan els perfils 
tinguin una alçària superior a 600mm es col·locarà una peça rigiditzadora de 100mm 
d’amplària. Col·locació de les plaques. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant grapes 
o cargols i tacs d’acer. Separació entre punts de fixació: Distància entre cargols: ≤200mm, 
Distància del cargol a l’extrem de la placa: ≤50mm, Distància entre grapes:≤100mm, Distància 
de la grapa a l’extrem de la placa: ≤20mm. Segellat dels junts. 
Per cel ras suport mitjançant entramat de perfils. Si el sistema és desmuntable, s'ha 
de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. Si el sistema és fix, tots els junts, les 
arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. Si 
degut a irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà reomplir 
prèviament amb llana de roca. S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la 
fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. Separació entre punts de suspensió: ≤ 1250 mm. 
Separació entre cargols i extrem de la placa: ≥ 15 mm. Fletxa màxima dels perfils de 
l'entramat: ≤ 1/360 de la llum. Toleràncies generals d'execució: Alineació dels perfils: ± 
2 mm/2 m. 

  

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

  

2 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 
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Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o sorolls. 
Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, pulverulents o pastosos. 

  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi 
d'Energia, Limitació de la demanda energètica. DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 
29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 
bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 
113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

  

  

2.1 Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun 
altre material), camises aïllants, aïllants semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat 
amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, poliuretans, 
polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius 
tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic 
i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes 
verticals se segellaran convenientment. L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de 
protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, 
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argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses 
peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, 
poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures en una de les seves cares, expandit moldejat 
per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, 
de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els 
poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden col·locar també amb morter i adhesiu. 
Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro 
aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar 
fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests 
mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de 
planxa perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que 
vinguin avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del 
fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 del 
CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o 
assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés 
de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les 
fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 
dimensionals i la seva densitat aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 
m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars 
espumosos cada 500 m² o fracció.  
  

Execució 

Condicions prèvies 

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir 
un aspecte uniforme i sense defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir 
tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament s'ha de 
protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir 
d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha 
de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a 
trencajunt. En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de 
coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de 
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan 
l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta 
de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina 
plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de 
l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar 
segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser 
reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Col·locació de l'element 
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de 
guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau 
d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les 
vores, col·locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de calefacció, quedin 
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alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del 
paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, 
ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint 
les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, 
com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera 
capa d'adhesiu, col·locació de la malla a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa 
d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per 
l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar 
reforçada. Ha de formar una superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al 
revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la malla: 
≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del 
temps. El recobriment o protecció de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi 
subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament 
tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons 
les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi 
hagués. 

  

Amidament i abonament 

m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en 
el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  
  
2.2 Granulars o pulverulents i pastosos  
  
  
Components 
Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es 
conformen en obra, adaptant aquest aspecte en primer lloc per passar posteriorment a tenir les 
característiques de rígid o semirígid (espuma de poliuretà feta in situ, espumes elastomèriques, 
formigons cel·lulars) 
Fixacions. Material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb 
subjeccions ( feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes 
adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, en 
revestiment de paraments, en reblert de cambres o projectat, amb materials sense forma 
específica (granulats, escumes, formigons o morters). 
Col·locats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat 
remolinat, amb morter de perlita i ciment; morter de vermiculita i ciment; formigó cel·lular 
sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en sec. 
Col·locats en revestiment de paraments. De 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i 
escaiola amb acabat lliscat; morter de perlita i (ciment o escaiola) o morter de vermiculita i 
ciment, amb acabat remolinat. 
Col·locat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà. 
Col·locat en reblert de cambres. De 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita 
expandides; grànols de poliestirè expandit o de suro; flocs de fibra de vidre; o escuma d'urea 
formol. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que 
vinguin avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del 
fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 del 
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CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o 
assajos. Les unitats d'inspecció estaran formades per materials aïllants del mateix tipus i procés 
de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les 
fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 
dimensionals i la seva densitat aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 
m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons cel·lulars 
espumosos cada 500 m² o fracció. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte 
uniforme i sense defectes. Per al morter la temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. Per 
aïllaments projectats s'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb humitat ambiental 
inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la continuïtat de l'aïllament i l'absència de ponts 
tèrmics i/o acústics, per això s'utilitzaran les juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o 
especificacions de projecte. 
Fases d’execució 
Per aïllament en solera i paraments. Neteja i preparació del suport, estesa del material i 
execució de l'acabat. La superfície del revestiment ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. La 
mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense 
segregacions. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.  
Per aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en vàries 
capes i curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.  
Per aïllament en reblert de cambres. Repàs de les superfícies que limiten la cambra i 
aplicació del material. El procés d'injecció s'ha de fer mitjançant una màquina especial i s'han 
de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la 
cambra. S'ha de començar per la part inferior del parament. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del 
temps. El recobriment o protecció de l'aïllament es farà de tal manera que aquest quedi 
subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament 
tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons 
les especificacions de projecte o director d'obra. Es comprovarà la ventilació de la cambra d'aire 
si n’hi hagués. 

  

Amidament i abonament 

m³ de replens o projeccions. 
  
3 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació 
d'humitats interiors. Aquests materials poden ser imprimadors o pintures, per a millorar 
l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i 
plaques.  

  
  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la 
demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel 
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Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-
3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials 
plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

 3.1 Imprimadors  

Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant 
l'aplicació d'un producte líquid. 
  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics 
(poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, 
polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 

  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la 
superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben adherit al suport. El gruix total del recobriment, 
el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu defecte, 
les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat 
del vent és superior a 50 km/h. S’han de realitzar a una temperatura ambient superior als 
10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de 
l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva 
superfície s'han de corregir abans de l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de 
pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de continuar abans 
que s'assequi l'imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar 
amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals 
d'assecat, de les capes necessàries del producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de 
temperatures per ser aplicats. En la recepció del material ha de controlar-se que tota la partida 
subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques se 
sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 

  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la 
preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 
  
3.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la 
col·locació d’una o vàries membranes. 
  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes 
de betum modificat amb polímers o plastòmers, plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà 
modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., 
polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 

Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt 
(PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en 
calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en 
calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. 
Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense 
armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester. Col·locades adherides a la 
base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense 
armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o polièster. 

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, 
conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàl·liques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat 
(butil). 

  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs 
quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat 
del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i 
no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la 
impermeabilització. Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície 
estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts 
singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de 
la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. Els encavalcaments 
s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines en el 
mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es 
preveu que poden assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de 
protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, també s'haurien de 
protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha 
de ser estanca. Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes 
plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir 
una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de 
les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de 
permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes 
i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls 
d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport per pressió, 
un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els 
paraments verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una 
capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un 
material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la 
impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments 
verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats. 
Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb 
oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les 
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làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions 
de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant 
escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 
200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament. 
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En 
les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport 
ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes 
per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut 
de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de 
quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les plaques molt 
exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per 
aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de 
la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base 
quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues i de gruix uniforme. La 
membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben 
adherida en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar 
protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment 
pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a 
les vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El 
màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C 
i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar 
lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El 
màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb 
poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de 
ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós 
llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt 
per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels 
elements singulars (angles, junts, acords, etc...). S'admeten soldadures per fusió en fred o per 
aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les 
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de 
ser sec al tacte quan es col·loqui. Membrana no adherida o fixada mecànicament. 
Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de 
quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre 
i al voltant de tots els elements que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant 
línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC i 
visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han 
d'unir entre elles per: Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, 
Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu aplicat a les 
dues cares dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta 
armadura, no es separarà, dels paraments verticals del perímetre. Els acords amb els 
paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i 
protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els 
aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. La membrana ha de cavalcar 
sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas 
que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat 
termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar 
encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina 
ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar 
soldada o fixada a pressió.  



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. 
No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al 
suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la 
indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. 
S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a 
la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de passar per la part inferior i el geotèxtil per la 
superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les 
partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a 
impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta 
identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les dimensions i el pes net per m². 
Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. Si el 
producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot 
simplificar la recepció, reduint-la a la identificació del material. 
  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície 
corresponent a buits, forats de menys d'1m². Inclouen igualment l'acabament específic dels 
acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
 

1 ENVANS 
Paret sense missió portant.  

1.1 Envans de ceràmica  
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions 

interiors. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; 
CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència 
al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al 
Soroll. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-
88. BOE. 3/08/88. 

Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. 
BOE. 10/06/1985 
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Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-
90. BOE. 165; 11/07/90. 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

  
Components 
Maons, morter i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels 
maons ceràmics a les obres de construcció, RL-88. La resistència a compressió dels maons 
massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a compressió dels maons 
buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó 
d’obra vista, serà adequat un morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un 
maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 

Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a 
la Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de 
grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així 
mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat 
complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la 
“Instrucció per a la recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el 
pastat, arribaran a obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del 
fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal 
desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons 
la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La 
resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la 
dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa referència a parts en volum dels seus 
components.  
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les 
especificacions recollides en el Plec de Condicions corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels 
capítols següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. Quan els maons subministrats 
estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant únicament 
el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , dimensions nominals i 
segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es 
comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres de la Unió Europea, 
amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents 
als proporcionats pel segell INCE. 
Execució 
Condicions prèvies 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells 
en planta. Es replantejarà i es col·locaran mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques 
a l'alçada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva col·locació, regant-
los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el 
treball, es revisarà escrupolosament la part de l’obra executada en les 48 hores anteriors, 
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demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es 
suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin 
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una 
temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es 
suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense 
pluges si la paret és exterior. 

Fases d’execució  
Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació 
de les peces.  

Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues 
parts hagin d'aixecar-se en diferents èpoques, en aquest cas la primera es deixarà escalonada. 
Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu 
gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l’element horitzontal de 
trava, es deixarà una folgança de 2cm que s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores 
amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements 
estructurals, es farà de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no 
major de 4 cm. Les llindes de buits superiors a 100cm, es realitzaran per mitjà d’elements 
resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, 
cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà 
amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h 
d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 

Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: 
± 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: ± 5 mm/2 m.  

Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició 
uniforme en tota la seva altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les 
filades han de ser horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloració uniforme, si la 
direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les 
parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part 
superior, si la direcció facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de portar una 
llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un 
element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran 
amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter. En 
temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc 
d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter. 

Control i acceptació 
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents 
d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i 
Execució de l’envà. 

Amidament i abonament  
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, 
anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels 
maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m².  

  
1.2 Envans de vidre  

Envà de peces de vidre translúcid, senzilles o dobles, preses amb nervis de morter armat o bé 

mitjançant juntes i bastidor de PVC, etc... 
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Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; 
CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència 
al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al 
Soroll. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 

estructural de sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 

UNE. 

UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  

  

Components 

Peces de vidre translúcid o en motlle, armadures, morter, replè elàstic, material segellat, 
bastidor i recolzament inferior. 

Característiques tècniques mínimes 

Peces de vidre translúcid o modelats. Podran ser: senzilles, consten d'un sol element 
massís que ha estat constituït en el motlle; dobles, formades per dos elements independents 
que, soldats entre si, donen lloc a una sola peça amb cambra d'aire. Les dimensions màximes 
d'utilització i la seva aplicació en envans buits, massissos o lluernaris trepitjables seguirà les 
recomanacions fixades en la normativa corresponent. Les propietats físiques (acústiques, 
tèrmiques i de resistència al foc) de les peces de vidre translúcid seran: Modelats senzills: 
30 dBA, 4,50 kcal/h. m2 ºC, paraflames de 1,50 a 2 h. Modelats dobles: 35 dBA, 3 kcal/h. 
m2 ºC, paraflames de 2 h. 

Armadures. Les armadures dels nervis de morter seran d'acer B 400 S. 

Morter. La dosificació del morter dels nervis serà de 1 volum de ciment tipus I o II, categoria 
35 i 3 volums de sorra de riu rentada. El ciment utilitzat en el morter dels nervis complirà les 
exigències en quant a composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que 
estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-97. 

Reomplert elàstic. El reomplert elàstic de la junta perimetral serà de fibra de vidre 
associada a asfalts o breas d'alt punt de fusió, viscositat elevada a altes temperatures, reduït 
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coeficient de dilatació, plasticitat a baixes temperatures, inalterable enfront d'agents 
atmosfèrics i de bona adherència al formigó. Així mateix serà inalterable a temperatures entre –
10 ºC i +80 ºC. Aquestes característiques no variaran essencialment en un període inferior a 10 
anys des de la seva aplicació. 

Material de segellat. El material de segellat haurà de ser de naturalesa imputrescible i 
impermeable. 

Bastidor. En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor. El bastidor i els perfils 
junta seran de PVC rígid. Els tascons seran de fusta, secció rectangular de gruixos variables de 
5 a 10 mm. 

Suport inferior. Es col·locarà cartró asfàltic de 0,30 cm de gruix en el suport inferior abans 
de començar l'execució del panell. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels 
capítols següents: Ciments, Aigua, Àrids, Morters, Peces de vidre translúcid o modelats i 
Armadures per a formigons.  

Execució 

Condicions prèvies 

Preparació del buit de l'obra a les mesures previstes per a rebre el bastidor de PVC. Es 
col·locarà cartró asfàltic en el suport inferior abans de començar l'execució del pany. Es 
treballarà a una temperatura ambient que oscil·larà entre els 5 °C i els 40 °C i protegint l'obra 
que s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h. L'envà serà estanc i la 
seva col·locació eliminarà la possibilitat que pugui arribar a sotmetre's a alguna tensió 
estructural. Serà independent de la resta, mitjançant una junta de dilatació perimetral. 

Fases d’execució 

Les juntes de dilatació i d'estanquitat estaran segellades i farcides de material elàstic. En cas 
que les peces de vidre vagin preses amb bastidor: el bastidor es fixarà a obra de 
manera que quedi aplomat i anivellat. Els modelats de l'última fila aniran encunyats en la seva 
part superior. L'últim modelat s'encunyarà en la part superior i en la vertical. 

Acabats. En cas que les peces de vidre vagin preses amb bastidor, per al repàs de les juntes, 
s'utilitzarà un material de segellat. 

Control i acceptació 

Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
d’assaigs en cada un dels capítols següents: gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 

Amidament i abonament 

m2 de la superfície total executada, compresa entre els elements de sustentació. Fins i tot 
execució dels nervis de morter, encunyat i segellat, amb o sense bastidor. 

  

  

1.3 Envans prefabricats  

1.3.1 Plaques de guix i escaiola  

Tancament de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola encadellats i units amb adhesius 
en base d'escaiola, que constitueïxen particions interiors. 

Normes d’aplicació 
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Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; 
CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència 
al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al 
Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 
8/10/1988. 

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-
88. BOE. 3/08/88. 

Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. 
BOE. 10/06/1985 

Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-
90. BOE. 165; 11/07/90. 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

  
Components 

Plaques o panells prefabricats, adhesiu, banda a l’arrencada, material de juntes ,remat de 
juntes, escaiola. 

Característiques tècniques mínimes 

Plaques o panells prefabricats. Seran encadellats vertical o horitzontalment segons es 
tracti de panells (altura ≥360 cm) o plaques (altura = 50 ±0,20 cm), de parament llis, podent 
ser massissos o alleugerits mitjançant perforacions horitzontals o verticals, fabricats amb guix 
de prefabricats,(YP), o escaiola (I-30 i I-35) i, en ocasions, amb afegits de fibra de vidre i altres 
additius per a millorar la seva resistència i disminuir la seva fragilitat. En les seves cares no 
s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallats amb facilitat. 

Adhesiu per a les unions. Serà de cola en base d'escaiola. 

Banda en l'arrencada. Podrà ser de suro o de poliestirè expandit (tipus IV o V). 

Material de juntes. Serà de poliestirè expandit (tipus I o II) 

Rematada de juntes. Mitjançant malla de fibra de vidre. 

Escaiola. Complirà les condicions especificades en el Plec de Condicions corresponents. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels 
capítols següents: Plaques de guix i escaiola, Guixos i Escaioles. 

Execució 
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Condicions prèvies 

Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles 
telescòpiques en cantons, trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. En cas de plaques de 
guix, s'executarà un sòcol de maó o s'anivellarà el sòl per a enganxar una banda elàstica que 
rebi les plaques o panells. S'aïllaran les canonades i els radiadors per a evitar condensacions. 
Les regates per a fontaneria i electricitat no seran superiors a un terç de el gruix de la partició. 
Les trobades de les particions amb altres tancaments es faran mitjançant una regata suficient 
en els mateixos per a rebre les plaques i banda de poliestirè per a realitzar la junta. Les 
finestres duran juntes perimetrals, els cèrcols no recolzaran en la part exterior d'escaiola. 

Fases d’execució 

Replanteig i neteja de la base. L'envà ha de ser estable, pla i aplomat. En qualsevol punt 
ha de ser resistent a una força normal de penetració de 100 kg i a una energia d'impacte de 12 
kg x m, sense que es produeixi deformació aparent. 

Col·locació de les guies.  

Muntatge de les plaques, unides amb adhesiu. Les plaques han d'estar col·locades a 
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Entre l'última filada i el sostre o l'element 
estructural superior sense enguixar, ha d'haver-hi una tira de poliestirè i un espai que s'ha 
d'haver reblert amb escaiola, al cap de 24 h. Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb 
màquina. En els punts on sigui previsible l'aparició d'esquerdes, cal que es col·loqui una malla 
de fibra de vidre revestida de PVC. 

Formació de les trobades amb altres elements constructius. La trobada amb 
d'altres elements i l'assentament en el terra s'ha de fer amb una tira de suro encolada. Les 
obertures de més d'1 m d'amplària han de portar una llinda resistent. La testa de les plaques 
que s'acordin amb qualsevol altre element ha de tenir l'acabat de fàbrica. 

Allisat i enrasat dels junt. Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

Toleràncies d'execució: Planor: ± 5 mm/2 m; Aplomat: ± 5 mm; Distància entre l'última 
filada i el sostre: ± 5 mm. 

Plaques. La primera filada es realitzarà amb plaques hidròfugues d'alçada més gran de 20 cm 
per a protegir la base de l'ascensió de l'aigua per capil·laritat al fregar, i es col·locarà un sòcol. 
Sobre els cèrcols de les portes s’enganxarà una banda elàstica per a donar suport les plaques. 
En buits d'ample més grans d’un m, els elements resistents es disposaran, amb lliurament 
mínim de 10 cm. Els panells es col·locaran secs i bé tallats; la junta amb el sostre tindrà un 
gruix de 3 cm, que s'emplenarà 24 hores després d'haver realitzat les particions dels pisos 
superiors. Prèviament s'haurà enganxat en el sostre una banda elàstica. Les juntes entre 
plaques tindran un gruix màxim de 2 mm.  

Panells. Una vegada encadellats tots els panells que conformen l'envà, s'aixecarà aquest 
ajustant-lo al forjat i emplenant la junta inferior amb adhesiu, escaiola o guix. Quan pugui 
produir-se ascensió d'aigua per capil·laritat, es col·locarà una làmina impermeabilitzant que es 
doblegarà i enganxarà a les cares laterals de l'envà, prèvia imprimació de la cara de seient. En 
els angles dels cèrcols i punts d'ancoratge es deixaran buits de 10X10 cm emplenant-se amb 
pasta de guix, escaiola o cola semienduriment. La unió entre envans es farà plena mitjançant 
adhesiu, estant planes i enrasades les superfícies de contacte 

Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat i es repassaran les juntes amb escaiola. 

Control i acceptació 

Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
d’assaigs en cada un dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 

Amidament i abonament 
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m² de d'envà de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola, llest per a pintar. Fins i tot 
replanteig, preparació, cort i col·locació de les plaques o panells, anivellació i aplomat, formació 
de premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de juntes, part proporcional de 
minvaments, trencaments, accessoris de fixació i neteja. 

  
1.3.2 Plaques de cartró-guix  

Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior 
metàl·lic o de fusta, que constitueixen particions interiors. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; 
CTE-DB SE-F, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència 
al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al 
Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 
8/10/1988. 

Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de 
sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-
88. BOE. 3/08/88. 

Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. 
BOE. 10/06/1985 

Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-
90. BOE. 165; 11/07/90. 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

  

Components 
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes. 

Característiques tècniques mínimes 

Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o 
fibra de vidre, dues plaques de cartró-guix encolades a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats 
(YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un nucli humit) o 
amb additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no 
s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat. 

Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser 
llistons de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils en O, muntants en C, mestres, angulars, 
etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La 
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fixació perfil - perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per 
a millorar l'aïllament acústic. 

Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre 
panells. 

Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons 
(cantoneres). 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels 
capítols següents: Plaques de cartró-guix, guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils 
de fusta. 

Execució 

Condicions prèvies 

Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles 
telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg de la partició cada 2-3 m. Tots els elements 
singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar 
replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud i ample 
igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons 
en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb perfilaria 
metàl·lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions 
entre panells es col·locarà cinta perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb 
nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions d'envans amb 
altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha 
de ser estable i indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, 
tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar. Ha de quedar encerclat per 
perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 

Fases d’execució 

Replanteig dels perfils.  

Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar 
encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. Només han de quedar fixats amb 
visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La 
longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La 
modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. 
Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts 
que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a 
l'execució de les cantonades i trobades de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar 
perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant però, amb els 
gruixos de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a 
biaix d’escaire 

Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 
mm/3 m. 

En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó 
del forjat superior, interposant entre cada dos panells un llistó quadrat. En els buits es 
col·locarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es 
clavaran als llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. Una 
vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb un material de reomplert, cobrint-se després 
amb cinta protectora. 

En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en 
cantons, arrencades d’envans i buits de portes o finestres. En els buits, els muntants 



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
delimitaran els cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb 
muntants amb plec de 20 cm de longitud. 

Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni 
trencaments. 

Control i acceptació 

Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
d’assaigs en cada un dels capítols següents: Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor. 

Amidament i abonament 

m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura 
galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de 
les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i 
pas d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris 
de fixació i neteja. 

  
2 MAMPARES  
Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a l’obra. S’utilitza per a 
compartimentar espais. 
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d’Utilització; CTE-DB HR, Protecció enfront 
al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 
8/10/1988. 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  

  
2.1 Acer  
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funció 
estructural, fixes o mòbils constituïdes per una estructura de perfils d'acer galvanitzat i un 
panell cec, envidrament o mixt, podent incloure portes o no. 

  

Components 
Estructura portant, perfils per a panells, tensors, perns, empanelat, tancament, perfil continu 
perimetral de cautxú sintètic o material similar, perfils d’acabat i material de segellat de junta. 
Característiques tècniques 
Estructura portant. Formada per perfils bàsics i complementaris verticals i horitzontals 
d'acer que formen un entramat desmuntable. Els perfils aniran protegits contra l'oxidació 
mitjançant galvanització. Aniran proveïts d'orificis per a cargols de pressió i tindran un gruix 
mínim d’1mm.  
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Perfils per a panells. Seran extrusionats d'aliatge lleuger d'alumini, els perfils vindran amb 
acabat anoditzat (gruix mínim 10 micres) o lacat i tindran un gruix mínim de perfil de 1,50mm. 
Podran venir proveïts de perfils de cautxú sintètic per a subjecció del panell. Podrà quedar vist o 
ocult. 
Tensor. Serà d'acer protegit contra la corrosió. 
Pern. Poden ser de diferents tipus:  de llautó, d’alumini, d’acer inoxidable, etc... protegits 
contra la corrossió. 
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, 
podran ser opacs i estar formats per material de base com ara: fibrociment, material plàstic, 
tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc...,  també 
material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc…). L’acabat pot ser: pintat, 
envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així mateix podran ser de panells sandwich 
constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana 
de roca o similar. També poden ser transparents o translúcids:  vidres simples o dobles,(en 
aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o 
bé  vidres sintètics (metacrilat, etc...). 

Tancament. En cas que el panell tingui envidraments o portes. 
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les corresponents comprovacions a l’identificació i assaigs dels següents capítols: 

Perfils laminats i xapes, Perfils d’alumini anoditzat, Vidre i Escumes elastomèriques. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de 
qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i 
control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà l'envà a col·locar. Es disposarà un perfil continu de cautxú o similar sobre 

l’enllosat, sostre o parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les toleràncies. 

Fases d’execució  
Es col·locaran els perfils verticals aplomats i lleugerament tibats contra un perfil de repartiment. 
Posteriorment es col·locaran anivellats els horitzontals intermedis i es tibaran definitivament els 
verticals. El panell es col·locarà sobre el perfil amb interposició del perfil de cautxú sintètic, 
quedant anivellat i aplomat. Les instal·lacions com electricitat, telefonia i antenes podran 
disposar-se per l'interior dels perfils de l'entramat de la mampara. Les obertures portaran una 
llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb la llum a cobrir. Acabats. El 
panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i 
resistents als impactes horitzontals. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta. 
Condicions de no acceptació automàtica: Error de replanteig. Col·locació de: perfil continu, 
tensor, fixació del panell i perns. Nombre i tipus distint de l'especificat. 
  
Amidament i abonament  
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'acer galvanitzat i 
panell o envidrament. Fins i tot tall, reparació i unions de perfils, fixació de ribets, patilles i 
ferramenta de pengi i seguretat, totalment col·locada i repàs final. 
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2.2 Aliatges lleugers  
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funció 
estructural, fixes o mòbils constituïdes per una estructura de perfils d'acer galvanitzat i un 
panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o no. 

  

Components 
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, estructura portant, perfils per 
panells, panells, tancament, perfils d’acabat, peces d’encaix i subjecció i material de segellat de 
juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar. 
Estructura portant. Formada per perfils bàsics i complementaris verticals i horitzontals que 
formen un entramat desmuntable. Seran extrusionats d'aliatge lleuger d'alumini: els perfils 
vindran amb acabat anoditzat (gruix mínim 15 micres) o lacat i tindran un gruix mínim de perfil 
de 1,50mm. 
Perfils per a panells. Tindran les mateixes característiques que els perfils de l'estructura 
portant. 
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, 
podran ser opacs i estar formats per material de base com ara: fibrociment, material plàstic, 
tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc...,  també 
material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc…). L’acabat pot ser: pintat, 
envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així mateix podran ser de panells sandwich 
constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana 
de roca o similar. També poden ser transparents o translúcids:  vidres simples o dobles,(en 
aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis d'alumini o tela en la cambra interior), o 
bé  vidres sintètics (metacrilat, etc...). 

Tancament. En cas que el panell tingui elements envidrats o portes. 
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instal·lacions. 
Peces d'acoblament i subjecció. Tensor, pern, clip de subjecció, seran d'acer inoxidable o 
protegit contra la corrosió. 
Material de segellat de juntes. 

Control i acceptació 
Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificació i assaigs dels següents capítols: 
Perfils d'alumini anoditzat, Perfils laminats i xapes,  Taulers de fusta o suro, Vidre i  Escumes 
elastomèriques. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de 
qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i 
control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà l'envà a col·locar. Es disposarà un perfil continu sobre l’enrajolat, sostre o 
parament per a esmorteir les vibracions i absorbir les toleràncies. 
Fases d’execució 
Es col·locaran primer els perfils bàsics horitzontals continus inferiors; posteriorment els verticals 
aplomats i lleugerament tibats. A continuació es col·locaran anivellats els horitzontals 
intermedis i es tibarà definitivament els verticals. Es col·locarà el tensor entre el perfil suport i 
el de repartiment. La seva tensió es graduarà mitjançant rosca o sistema equivalent. Es fixarà 
els perfils per a panells i els de registre mitjançant clips. Es fixarà el perfil final mitjançant 
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cargols de pressió. Es col·locaran els elements d'acoblament en les trobades dels perfils bàsics 
horitzontals i verticals mitjançant cargols de pressió, quedant anivellats i aplomats. Es col·locarà 
el panell  sobre el perfil per a panell amb interposició del perfil continu de cautxú sintètic, 
quedant anivellat i aplomat. Les instal·lacions com electricitat, telefonia i antenes podran 
disposar-se per l'interior dels perfils de l'entramat de la mampara. Les obertures duran una 
llinda resistent.  
Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, 
aplomades i resistents als impactes horitzontals. 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta. 

Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Col·locació de: perfil 
continu, perns, tensor, panell i perfil. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'alumini anoditzat 
i panell o envidrament. Fins i tot tall, preparació i unions de perfils, fixació de ribets, patilles i 
ferramenta,  i seguretat. 
  

3 FUSTERIES INTERIORS 

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les 
diferents dependències. També inclou el tancament d’armaris empotrats.   

  

3.1 Portes de fusta  
  
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 
8/10/1988. 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  

Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat 
directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes 
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Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE 
corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades 
amb els requeriments reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les 
unions es faran amb maclatges rígids, formant angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, 
encastat al terra o fixat mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta. 
Col·locació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla 
respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre 
les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 
cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.  
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de 
cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos 
passadors. 
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la 
seva col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la 
col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament 
acabades i posades a l’obra segons especificacions de la D.F. 
  
3.2 Portes metàl·liques  
  
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 

8/10/1988. 

UNE. 

UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y 
características. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
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UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  

Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat 
directament sobre fàbrica. 
Porta metàl·lica col·locada,  

Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts 
col·locats o trapa metàl·lica practicable. 
Característiques tècniques mínimes 
Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries 
amb els requeriments reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE. 
En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació 
anticorrosiva. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les 
unions es faran amb maclatges rígids, formant angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 
suport al qual estigui subjecte. S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la 
protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que 
mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 

Fases d’execució 

Replanteig. 
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.  
Muntatge de les fulles mòbils. 
Eliminació dels rigiditzadors. 
Col·locació dels mecanismes i els tapajunts. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm. 
Aplomat: ± 2 mm/m 
Control i acceptació 
Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Distància entre ancoratges galvanitzats: ≤ 60 cm. Distància d'ancoratges galvanitzats als 
extrems: ≤ 30 cm. Franquícia entre la fulla i el bastiment: ≤ 0,2 cm El bastiment ha d'estar 
ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. Els ribets i els junts de 
materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La porta, un cop incorporada a l'obra, ha 
de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la 
norma UNE 85103. Franquícia entre la fulla i el paviment: ≥ 0,2 cm, ≤ 0,4 cm.  
Amidament i Abonament  
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
3.3 Portes tallafocs  
Portes amb resistència al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions 
d’integritat i aïllament tèrmic, portes de fulles batents amb eix de gir vertical i portes de fulles 
corredisses. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
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Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 

8/10/1988. 

Classificació dels productes de la construcció i els elements constructius en funció de les seves 
propietats de reacció i de resistència davant del foc. R.D. 312/2005 
UNE 
UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, 
clasificación y características. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Porta de fusta o metàl·lica tallafocs amb reblert de material aïllant d’accionament manual o 
automàtic, bastiment de base, mecanismes i accessoris. 

Característiques tècniques mínimes 
Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per 
evacuació de més de 50persones. Per ocupants habituals amb maneta o polsador, i per 
ocupants no habituals barra antipànic segons s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i 
1125:2003 VC1. 
Execució 

Condicions prèvies 
Durant el procés de col·locació s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la protecció contra 
els impactes i uns altres que mantinguin l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat. 
Mecanismes i accessoris. S'ha de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de la 
porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una pèrdua d'aïllament a la 
temperatura al voltant del pany, seguint les instruccions tècniques del fabricant. 
Fases d’execució 

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts. 
Replanteig. En el forat de la situació dels elements d'ancoratge. 

Fixació. Del bastiment, de les guies i col·locació del full. 
Col·locació i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment. 

Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm, anivellament: ± 1 mm, aplomat: ≤3 mm 
(enfora) 

Control i acceptació 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir 
un accionament suau. Ha de quedar fixat a la fulla per mitjà de cargols. 

Portes de fulles batents. El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació (en el cas de més de 50 
persones o locals de risc mig i alt) 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) El bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada 
muntant i al travesser, agafades amb morter. La part inferior ha d'estar encastada un mínim de 
3 cm en el paviment. 
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Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les 
portes d'accionament manual, o inclinades 

amb una pendent cap el punt mitjà de la porta ≥ 2%, en les d'accionament automàtic, i han de 
ser netes. Els mecanismes de rodament han de ser autolubricants per tal de facilitar el 
desplaçament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura 
total de les fulles, sense disminuir l'amplària real de la via d'evacuació. Els perfils tallafocs del 
bastiment han d'estar travats al parament pels tres costats, amb platines d'ancoratge a 
distàncies ≤ 60 cm. La guia ha de quedar sòlidament fixada al suport i en la posició indicada en 
el plànol de muntatge. 

Amidament i Abonament 

ut amidada segons les especificacions de la D.T. 

  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 CONTINUS 

Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un material d'addició, 
podent rebre diferents tipus d'acabat. 

Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a 
lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, 
resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons d’acer, làmina impermeable, juntes, materials 
de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques 
mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant 
bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava 
podrà ser de riu, matxucat o pedrera. 

Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
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Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a 
revestir. Mitjà de dissolució: aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al 
silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, 
pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). 
Aglutinants com: cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...). Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons 
d'imprimir, en cas de paviments continus de formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure 
teixidures de les superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà cap de 
les propietats del formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte 
impermeabilizante impedint el pas de l'aigua, alhora que dota al formigó de major resistència a 
la gelada. Així mateix serà un element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del 
formigó.  
Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà 
de ser impermeable a l'aigua, resistent a la base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV 
(no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-
se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una 
excel·lent rapidesa d'assecat. Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments 
acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, 
etc... Pel segellat de juntes, material elàstic de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts 
podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 

Sistema de fixació.  
Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: 
Conglomerant, Àrids, Material d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, 
Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús 
restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-
ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 

En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del formigó del 
forjat o solera es donarà una emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas de paviment de 
formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines sintètiques o morter hidràulic 
polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera mitjançant gratat amb raspalls 
metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, si el forjat o 
solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la superfície i s'aplicarà una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus 
de suport i el morter a aplicar. 

En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a l'exterior, se 
situaran juntes de dilatació formant una quadrícula de costat no major de 5 m que alhora faran paper de 
juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran juntes de dilatació coincidint amb les de 
l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan l'execució del paviment continu es faci per 
bandes, es disposaran juntes en les arestes longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter 
autoanivellant, aquest s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un gruix no menor de 2 mm. 
En cas de morter no autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a 
un gruix no menor de 4 mm.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=resbalamiento
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Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà 
mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
Preparació dels junts. Col·locació del morter d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de 
vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres 
defectes superficials. La superfície del paviment ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de 
veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir una 
textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 3mm. 
Gruix de la capa del morter d’acabat: 10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície 
d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el cas. Col·locació i vibratge del formigó. 
Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de 
tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de 
retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una 
fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu 
plec de condicions. Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el 
gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres elements 
constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè 
expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar 
que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE 
EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència 
característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. 
Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El 
formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’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 humida la superfície 
del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en 
temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. S'estendrà la 
beurada de ciment sobre les juntes, regant-se posteriorment durant 15 dies. S'eliminaran les restes de 
beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb capa de barreja de sorra i grava 
d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera que quedi solta o ferma. Amb terratzo in 
situ. Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter 
de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada 
aquesta capa, s'estendrà el morter d'acabat disposant banda per a juntes en quadrícules de costat no major 
de 1,25 m. Es farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb 
aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant procediments 
mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació amb corrons, durant la qual, la 
temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. Tractat superficialment. S'aplicarà el tractament 
superficial del formigó (enduridor, recobriment), en capes successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o 
pistola. De formigó tractat amb morter hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el 
formigó per espolvorejar amb un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta. 

Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, o 
mitjançant un tractament superficial del formigó amb enduridor. De formigó tractat superficialment 
amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent desmoldejant, per a 
posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació es realitzarà mentre el formigó 
segueixi en estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es procedirà al rentat de la superfície 
amb aigua a pressió per a desincrustar l'agent desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es 
realitzarà un segellat superficial amb resines, projectades mitjançant sistema airless d'alta pressió en dues 
capes, obtenint així el rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva 
profunditat igual al del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb 
tapajunts per pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà 
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de 5 a 10 mm i la seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de 
massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts. Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un 
calaix practicat a màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa 
d'acabat. Disposició i separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 

Amidament i abonament 

m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i 
neteja. 

m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus 
senyalades a la D.T. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, 
sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és 
d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat 
d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra 
l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, 
queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
  
2 FLEXIBLES  

Parament horitzontal col·locat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics. Aquests paviments es 
poden col·locar en llosetes o en làmines.  
En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro col·locades 
amb adhesiu; Paviments de PVC; Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locades amb 
adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma alveolar, que és un paviment format amb làmines de 
PVC amb base d’escuma alveolar, col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat 
en fred amb PVC líquid, o homogeni que és un paviment format amb peces de PVC 
col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular; 
Paviments de goma; Paviment sintètic en làmines o llosetes de goma col·locat amb adhesiu; 
Paviments de linòleum i amiant-vinil; Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locat amb 
adhesiu; Paviment de moquetes. Revestiment tèxtil de terra amb moqueta de llana o de fibres 
sintètiques; es poden col·locar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu 
ajustada a un bastiment d’acer. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a 
lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.  
Característiques tècniques mínimes 
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Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en rotllo o llosetes, 
amiant-vinil, goma natural o sintètica en rotllo o llosetes i suro en llosetes. 
Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini. 
Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en 
rotllo. Podrà anar adherida o tibada per adhesió o per llates. Linòleum, PVC o amiant – 
vinil. Tant en llosetes com en rotllo, podran anar adherits al suport. Goma. En llosetes o 
rotllo, podrà anar adherit o rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas l'adhesiu podrà ser 
de resines sintètiques amb polímers, resines artificials, bituminosos, ciments - cola. La banda 
adhesiva en rotllos podrà ser de cinta termoplàstica impregnada amb adhesiu per ambdues 
cares.  
Cantoneres. Es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb la 
petjada ni amb els encavalcaments amb la paret. En cas d'ésser de fusta o metàl·lic es 
col·locarà amb patilles o cargols d'acer protegits contra la corrosió, i en cas d'ésser de goma, 
PVC o metàl·lic, es col·locarà amb adhesiu. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, 
Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús 
restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-
ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques complint 
CTE DB –SI.  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport estarà sec, 
net i amb la planor i nivell previst. Quan sota la capa de morter que serveix de base al 
revestiment pugui haver-hi humitat, es col·locarà entre aquesta i el suport una làmina aïllant. 
En el paviment no hi ha d'haver junts ni peces escantonades, taques ni d'altres defectes 
superficials. No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o peces. El paviment s'ha de 
col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5% i 
una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre ≥3 kg/mm² (UNE EN 
ISO 6506/1). La col·locació de les peces s'ha de fer començant pels eixos geomètrics que 
divideixen en ambdós sentits el local en dues parts iguals. Les làmines o les llosetes s'han de 
mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar. En els altiplans de planta de 
les escales de zones de públic (persones no familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja 
de paviment tàctil en l'arrencada dels trams descendents, amb la mateixa amplària que el tram 
i una profunditat de 800 mm, com a mínim. En aquests altiplans no hi haurà portes ni 
passadissos d'amplària inferior a 1200 mm situats a menys de 400 mm de distància del primer 
esglaó d'un tram. En general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la 
seva col·locació. 
Fases d’execució 
Sintètics. 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es col·locaran 
paviments de moqueta, de linòleum de PVC ni d'amiant-vinil en locals humits. Els tres últims 
tampoc es col·locaran. Si s’han de manejar àlcalis àcids orgànics diluïts, dissolvents orgànics 
aromàtics. No es col·locaran paviments de goma quan hagin de manejar-se àcids inorgànics, 
orgànics i oxidants concentrats, dissolvents aromàtics o clorats, olis i grasses animals, vegetals 
i minerals. Per moqueta en llosetes autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en 
llosetes o en rotllo, llosetes d'amiant - vinil i rotllos i rajoles de goma adherits. 
S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una o més 
capes de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment. S'estendrà 
sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de beurada de 
ciment.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=solera
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=PVC
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=lechada
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Col·locació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a 
vuit llosetes aproximadament i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. Paviment 
de làmines de PVC. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum 
mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. Un cop fet el 
segellat dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc. 
Col·locació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i 
han de formar una superfície plana i llisa. S'han de respectar els junts propis del suport. S'han 
de col·locar a tocar i sense celles en cas de llosetes. En cas de paviments de llosetes, es 
replantejarà la seva col·locació sobre la pasta d'allisat. En cas de paviments subministrats en 
rotllo, es tallaran aquests en tires amb les mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 cm a 
l'excés. Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha 
d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. 
Paviment de linòleum. En les juntes, les tires s’encavalcaran 20 mm, l’encavalcament es 
tallarà servint de guia a la vora superior, aplicant-se posteriorment l'adhesiu. Execució dels 
junts. Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l'edifici i es mantindran en tot 
l'gruix del paviment. Les juntes constructives es realitzaran en la trobada entre paviments 
diferents 
Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred 
pel procediment de soldadura líquida. En cas de llosetes de PVC homogeni adherits amb juntes 
soldades, quan en els cantells del material no hi hagi bisellat de fàbrica, s'obrirà una regata en 
la junta amb una fresa triangular on s'introduirà per calor i pressió el cordó de soldadura. 
Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que 
haguessin quedat. 
Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de ser 
de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol. 
Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color 
uniformes. En general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva 
col·locació. Paviment de làmines de PVC. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h 
següents a la seva col·locació.  
Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una 
diferència de nivell de més de 6 mm; els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran 
amb un pendent que no excedeixi el 25%; en zones interiors per a circulació de persones, el sòl 
no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-se una esfera de 15 mm de 
diàmetre. Nivell: ± 5 mm. Planor: ± 4 mm/2 m. Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. Segons CTE DB 
SU punt 2. 
Tèxtils. 
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes 
superficials No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. S'han de respectar els junts 
propis del suport. Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció 
que la circulació principal. Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. A les portes la 
direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el 
pèl estigui col·locat en la direcció de la llum. Els canvis de paviment han d'estar protegits amb 
tires metàl·liques fixades mecànicament al suport. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm 
Moquetes. Les moquetes es poden col·locar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar ben 
adherida al suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. L'adhesiu s'ha 
d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de 
respondre a les instruccions del fabricant. El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva col·locació. En cas de rotllos de moqueta tibats per adhesió, es col·locarà la 
banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir. Toleràncies 
d'execució: Planor: ± 4 mm/2 m. Tensada: La moqueta ha d'estar col·locada tibada, ha 
d'anar clavada en tot el perímetre del local i ha de formar una superfície plana i llisa, de textura 
uniforme. Les tires de la moqueta s'han de col·locar en sentit perpendicular al feltre de suport i 
s'han d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. S'han de col·locar llates d'empostissar de fusta, 
en el perímetre, per a clavar la moqueta. L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments 
verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de rotllos de moqueta tibats per llates 
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aquests es rebran en tot el perímetre del local al morter de ciment, deixant un marge amb el 
parament. La pasta d'allisat quedarà anivellada amb la llata. Toleràncies d'execució. 
Planor: ± 5 mm/2 m. Horitzontalitat: Pendent ≤ 0,5%. Ajustada a un bastiment. El 
bastiment col·locat ha de quedar totalment recolzat sobre el suport. La part superior del 
bastiment ha d'estar en el mateix pla que el paviment perimetral. El revestiment s'ha de 
col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les 
condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat. El suport ha de tenir un grau 
d'humitat ≤ 2,5%.  
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i anivellat, el 
gruix de la capa d'allisat. La planor amb regla de 2 m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles. 

Amidament i abonament 
m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminació de restes 
i neteja. 
  
3 PER PECES  

  

Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o 
artificial, ceràmiques o de fusta, rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus 
d'acabat. 
1 Petris  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a 
lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, 
llambordins de pedra o formigó, peces especials, graons en bloc de pedra, graons prefabricats, 
terratzo i rajoles de ciment. 
Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i 
base de morter armat. Material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de 
dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 

Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat 
o brillant, toscajat, abuixardat, escalabornat, etc... 

Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, 
rajoles de ciment), resines de poliester (aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada 
que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, mig o gruixut; colorants 
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inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat 
a l'àcid, etc... 

Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 

Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 

Graó en bloc de pedra. 

Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i 
servir de base en cas de lloses de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb 
sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. 
Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la 
deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. 
S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 

Material de presa. Morter de ciment. 

Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, 
resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es 
diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la 
deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades 
una càrrega mineral.  

Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, 
làmines de suro o fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot. 

Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, 
Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús 
restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-
ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, 
Aigua, Calç i Àrids. 
Execució.  
Condicions prèvies 

En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a 
col·locar s'humitejaran de manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en 
unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran amb 
silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals 
o paviments diferents. El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb 
taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. Les peces han 
d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en 
alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de 
ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de 
tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions 
o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm 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 15mm de diàmetre. Pendent 
transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=resbalamiento
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Fases d’execució 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i 
col·locació de les peces. Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de 
l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a 
posteriorment estendre una beurada de ciment. 
Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, 
sobre aquesta s'anirà estenent el morter de ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, 
cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva col·locació 
del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà espolvorejat el ciment. 
Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà 
una capa de sorra de 10 cm compactant-la i enrasant la seva superfície. 
Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual 
és col·locaran els peixos piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà 
la beurada de ciment amb sorra. 
Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, 
assentant posteriorment els blocs de formigó sobre aquesta deixant junts que també 
s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre 
una superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 
Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit 
lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà transcorreguts cinc dies des de la col·locació del 
paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts i a 
les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat 
per a eliminar les marques del rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores 
del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superfície 
no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució 
del polit. L'abrillantat es realitzarà en dues fases, la primera aplicant un producte base de 
neteja i la segona, aplicant el líquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions es passarà la 
màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La 
superfície no presentarà cap cella. El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb 
àcid. 
Control i acceptació 

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la 
capa de sorra ≥2 cm. El gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de 
la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment (hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del 
suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució del polit (terratzo). 
Verificar planor amb regla de 2 m.  
Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no 
el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
2 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en 
relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del 
soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
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UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material 
de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, 
esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruït, 
generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta 
o fins i tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa 
o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. D'aparença rústica i alta 
absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, 
sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i 
tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no 
major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre bituminós o esterilla especial. Base de 
sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada 
amb un conglomerant hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa 
de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació 
amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com 
capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, 
forjat o solera de formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. 
Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització del suport: 
Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant 
hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius 
polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts 
d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius específics, 
podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè 
conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter 
de resines de reacció (JR). Compost de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de 
vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb 
tires un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 

Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, 
Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús 
restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-
ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=resbalamiento
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seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions 
corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters. 

Execució 

Condicions prèvies 

La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), 
procurant evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat 
amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample 
<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel CTE no s’admetran les 
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que 
no superin els 50mm 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 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 

Fases d’execució 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha 
d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi 
ha d'haver ressalts entre les peces. 

Humectació de les peces 

Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben 
adherides al suport i han de formar una superfície plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant 
junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta 
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 

Humectació de la superfície. 

Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar 
reblerts amb beurada de ciment 

Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color 
uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació 

Control i acceptació 

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les 
comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels capítols següents: Rajoles, 
Adhesius, Juntes i Morters. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no 
el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 

  
SUBSISTEMA CEL RAS 
Parament horitzontal col·locat sota del forjat, subjecte mitjançant estructura vista o no, amb la 
finalitat de reduir l’alçada d’un local, i/o augmentar l’aïllament acústic i tèrmic, i ocultar 
possibles instal·lacions o parts de l’estructura. El cel ras pot estar format per: plaques 
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques 
o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, 
de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat vist, de 
cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult. 
  
Normes d’aplicació 
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Requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat. D 
259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SI, Documents Bàsics Seguretat contra incendis. CTE-DB HR, 
Documents Bàsics Protecció enfront al soroll.  
Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos 
y escayolas. R.D 1312/1986. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixació, material per a 
reomplir les juntes entre planxes per a cel ras continu, estructura oculta travada per a cel ras 
amb plaques i Elements decoratius com ara motllures. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat 
i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 
10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, 
(gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, 
lacat, etc... amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent acústic 
incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent 
acústic. Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa 
de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà incombustible i estarà tractada contra 
la podriduda i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, 
etc... 
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer 
galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 10 micres), longitudinals i 
transversals. 
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb 
ganxo tancat en ambdós extrems, perfils metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, 
etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta 
d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L’element de fixació al forjat, si és de formigó, podrà 
ser mitjançant clau d'acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, si són 
blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i dolla roscada d'acer 
galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada. 
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer 

recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques, perfils laminats 

ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i caragolam per a la 

subjecció de les plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T 
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d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, etc..., podent quedar vist 

o ocult. 

Material de reomlert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de 
pasta d'escaiola. 
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la 
recepció de guixos i escaioles RY-85 . 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.  
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, 
perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb creuetes de travada en les trobades, etc... 
La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer 
galvanitzada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Plaques d'escaiola, Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.  

  
Execució 
Condicions prèvies 
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques 
es traslladaran en vertical o de cantell, evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les 
plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les perquè 
encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota 
forjat; les instal·lacions que hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les 
proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les 
particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i 
preferiblement envidriades, abans de començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els 
contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o 
coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure 
amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els nivells en tots els locals objecte d'actuació, marcant-
se de forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints dels mateixos, 
tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte 
que, com a mínim, aquesta serà de 10 cm. 

Fases d’execució 
Replanteig del nivell del cel ras. 
Fixació dels tirants de filferro al sostre.  
Col·locació de les plaques.  
Segellat dels junts. 
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació 
i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la 
trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals, entrega als paraments i suspensió de la 
resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques. 
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i 
uniformement repartits per metre quadrat. La col·locació de les planxes es realitzarà disposant-
les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les planxes 
longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es 
tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es 
disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm. Quan 
es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i 
cargolada a la perfilaria secundària (si n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es 
cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació amb canyes, 
aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o 
sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals 
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estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 
m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en 
l'altre. 

Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran 
per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem inferior al perfil de l'entramat, mitjançant 
maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran 
entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no 
serà superior a 120 cm. Els perfils que formen l'entramat i els perfils de rematada es situaran 
convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a 
l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà 
mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un màxim de 50 cm entre si. La col·locació de 
les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La 
col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al 
perfil o, donant suport per un extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant 
pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques. 
Control i acceptació 
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta 
d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment 
amb pasta d'escaiola en una proporció de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre 
quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i 
indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 
24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la 
modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva 
superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. 

  
Amidament i abonament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, obertures ≤ 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 m2; es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen 
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que 
normalment conformen la unitat. 

  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o 
vidriades, peces complementàries i especials, entregats al suport amb material d'unió, amb o 
sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de 
ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de 
gres extruït premsat esmaltat, de gres porcel·lànic o de gres premsat esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 
Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, 
premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt baixa absorció d'aigua, premsades en 
sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de 
mitjana/alta a alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, 
absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment no esmaltades. Fang cuit, 
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d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, 
premsades en sec, esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, 
sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i 
textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 cm, 
en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat 
suficient d’una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació 
potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir una 
resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb 
morter tradicional (MC). Sistema de col·locació en capa fina, sobre una capa prèvia de 
regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un 
conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i 
additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser convencional (A1), especial guix (A2), 
d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió 
(pastes adhesives) (D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió 
polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; amb adhesius de 
resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals 
(sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, 
ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques, additius específics i pigments. 
Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost 
de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir 
parcialment les juntes amb tires un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de 
suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta 
adhesiva es mantindrà sec el suport. En qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es 
mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es col·locarà un 
regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà 
abans de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes 
condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament directe i els 
corrents d'aire. 
Fases d’execució 

La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació 
mínima entre rajoles serà de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de 
dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les 
juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no s'hagi produït 
la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per 
panys de 20-250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, 
l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments de morter, sense picar la superfície però 
netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions 
del fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir 
un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el 
morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, picant-los amb la paleta i col·locant petits 
tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  
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Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les 
juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris ( o acolorida), no 
acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra 
dura, aigua i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les 
trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 
1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: 
L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa 
fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: 
idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta 
buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. 
Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat 
per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del 
material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície 
corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , 
deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o 
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, 
llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
2 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, 
de calç, millorats amb resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix 
variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus 
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base 
per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre 
esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o 
paraments sense revestir, executat amb mestres. 

Normes d’aplicació 

Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 

Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 

Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions 
fixades en la Instrucció per a la Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions 
mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció 
per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb 
gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El 
contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà 
superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica 
s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 
emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat 
d'aigua adequada a la consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o 
càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i additius. També 
podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
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Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant 
bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster 
o metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents 
capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de 
qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i 
control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a 
l'ombra, o en temps plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions 
que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments 
interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que 
funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, 
canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps 
d'enduriment de la capa base per a evitar eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del 
revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: 
<= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de 
suport. Execució de les mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons per 
l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants 
obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). 
Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i 
neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte 
les següents especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix 
total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter 
estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del 
morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de 
morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb 
escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 
mm, continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació 
(Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera 
capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part 
superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de 
morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no 
serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines 
sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb 
plana i la superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat 
no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de resines 
sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les 
acumulacions. La superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total 
del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró 
d'esponja.  
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Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes 
industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en 
sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons 
el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, 
com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari 
executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un 
conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i 
additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia 
presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan 
s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar 
almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter 
M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta 
haurà de situar-se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és 
major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. La 
totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies 
horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina 
impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. 
Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 
mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona 
vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o 
equivalent. Dosificació del morter. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi 
ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a 
l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 

Amidament i abonament 

m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: 
Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es 
dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com 
ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 

  

3 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat 
amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de 
gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, 
acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 
  
Normes d’aplicació 

Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de 
construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985. 

  
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 

Característiques tècniques mínimes 



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, 
finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de 
mòlt, resistència mecànica a flexotracció i treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Guix i Aigua. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen 
en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material 
o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, 
normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada 
col·locades es realitzarà una mestra a cadascun dels seus costats. En l’enguixat reglejat, 
s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i 
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. 
Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs 
exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats 
sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. 
S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior 
d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb 
elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals de 
l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  

Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix 
s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en 
la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa 
entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de 
primera qualitat, desprès de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  

Control i acceptació 

Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o 
equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), 
que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es 
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. 
Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de l’enguixat de guix segons 
les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els valors 
locals majors que 40.  

  

Amidament i abonament 

m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat 
manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els 
matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², no 
es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels 
paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas 
d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
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4 APLACATS 
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra 
natural o artificial rebudes al suport mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un 
sistema de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o no. 
  
Components 
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de 
segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de 
pissarres, granits, calcàries i marbres, o de 40 mm en cas de pedres de marès, duent els 
trepants necessaris per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni 
presentarà fissures. La pedra calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà 
homogeni i no presentarà masses terrosas. 
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb 
trauejats al suport ataconats amb morter, cartutxos de resina epoxi, fixació mecànica (tacs 
d'expansió), fixació a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres 
dimensions, etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb 
menor resistència i comportament a l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable. 
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i 
continus en forma de T, abraçant el cantell de les peces preferentment en horitzontal, d'acer 
inoxidable o d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un 
pivot o platina, pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix 
mínim de 3 mm, ample de 30 mm i profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats 
mecànicament al suport amb perforació de la placa.  
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors. 
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm. 
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Plaques de pedra, Pel·lícula anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i 
Morters. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de 
qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i 
control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

  

Execució 
Condicions prèvies 
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. 
A cada placa se li hauran practicat les ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al 
parament de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a assegurar 
la seva resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal 
esperar que el morter prengui i s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap 
cas. Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. Amb tac d'expansió 
d'ús immediat.  
Fases d’execució 
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a 
la seva elevació. La subjecció es confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i 
provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els ancoratges amb trauejats de 
morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els 
orificis practicats en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. 



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
En cas de façanes ventiladas, els orificis que han de practicar-se en l'aïllament per al muntatge 
dels ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix 
aïllament o retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi 
de l'aïllament de la cambra per l'acció d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran 
tallafocs en la cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element de subjecció 
aniran fixats sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es 
mantindran a l’aplacat. Es realitzarà un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les 
peces de major secció.  
Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En 
aplacats amb extradossats de morter no es disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran 
amb morter plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o 
equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis. Es comprovaran les característiques dels 
ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. 
Comprovació de l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.  

  

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 
2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es 
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com 
brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 

  

5 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, 
serralleria i instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a 
l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat 
estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, 
emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, 
emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de 
dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al 
ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, 
pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). 
Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, 
pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: 
Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de 
qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i 
control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
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acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície 
d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a 
l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no 
protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als 
paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o 
deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I 
es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències 
salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per 
floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes 
sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà 
totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes 
fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la 
superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma 
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de 
ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual 
acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels 
porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons 
amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà 
d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació 
tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un 
temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa 
pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de 
superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no 
grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, 
s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi 
del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o 
equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o 
ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: 
neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i 
desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, 
etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
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m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i 
de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
  
6 ESTUCATS I ESGRAFIATS  

Estucats. És un revestiment d’estuc, material que, tradicionalment s’obtenia de barrejar calç, 
pols de marbre i aigua, i s’aplicava sobre un arrebossat, sobre superfícies interiors i exteriors o 
s’utilitzava en el emmotllurat de decoracions arquitectòniques. Actualment hi ha estucs que 
s’aconsegueixen a partir d’aglomerants sintètics. S’han considerat dos tipus d’estucats: 
Estucat en calent, té un acabat brillant aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una 
planxa calenta. Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. Les característiques i 
condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 

Esgrafiats. És un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en aplicar, sobre un fons, 
una sèrie de capes d’estucs de diferents colors, que es fan saltar seguint un dibuix prèviament 
estergit sobre l’última capa, de tal manera que vagin apareixent superfícies de diferents colors, 
segons la profunditat dels solcs. Les característiques i condicions de posada a l’obra són similars 
als arrebossats. 
Components  
Morter de ciment, granulat, calç, sorra de marbre, pasta de guix amb cola, morter monocapa i 
pasta vinílica. 
Execució 
Condicions prèvies 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres 
defectes. Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions 
realitzades en fases diferents. Ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície 
plana amb angles vius. S'han de respectar els junts estructurals. S'han de deixar els junts de 
treball fixats per la D.F. En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: l’humitat relativa de l'aire sigui 
superior al 60% a l’exteriors, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Per a estuc 
de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i 
additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica, la temperatura ha d’estar dins dels 
límits de 5°C i 35°C; per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra 
de marbre o monocapa: temperatura a d’estar dins dels límits de 5°C i 30°C. Si un cop 
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar els treballs fets 24 h abans 
refer les parts afectades. 
Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com 
a mínim, i a l'estiu, 15 dies. Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de 
ser neta, no ha de tenir pols, greixos desencofrants, restes de guix ni eflorescències. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície a revestir. 

Replanteig de junts horitzontals i verticals. En el cas d'estuc amb especejat en 
carreus: si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb 
tires de malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. 

Estesa o projectat de les pastes. El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments 
arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció baixa de ciment. Si el suport és un 
arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Si el suport és un enguixat, ha 
d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha d'admetre lliscat. L'estuc de 
pasta vinílica i la seva emprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de 
l'adhesiu de la base.  

Acabat de la superfície. Repàs i neteja final. 

Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. Les superfícies 
d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, taques, fissures, parts engrunades ni 
d'altres imperfeccions. El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa. S'han de 
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corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les floridures. Estuc de calç o 
de morter de ciment i additius. S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció 
del sol. Estuc de calç i sorra de marbre. Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la 
D.F. una petita proporció de ciment blanc o de colorants, si ho exigeix l'acabat. Si l'acabat es 
lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més a la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer 
amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una 
esquitxada final. Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta 
(calç, sabó o d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent. 
Estucat pintat. La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec. S'ha d'evitar la pols 
durant el temps d'assecatge de les capes. 

Toleràncies d'execució. Planor de calç i sorra de marbre ± 2, morter monocapa ± 5, pasta 
de guix amb cola i morter de ciment blanc i sorra de marbre ± 1 mm/m . Estucat de calç i 
sorra de marbre. Gruix: - 2 mm, + 4 mm. Estucat de pasta vinílica. La unitat d'obra 
inclou la capa d'emprimació acrílica. 
Amidament i abonament 
m² de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de 
la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1 m², 0%; Obertures entre 1 i 2 m², 50%; 
Obertures > 2 m, 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
l'amidament inclou la feina els retorns (brancals, llindes, etc...). En cas de deduir-se el 100% 
del forat, cal amidar també aquests paraments. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 CALEFACCIÓ  

És la instal·lació que es fa servir per modificar la temperatura interior d’un edifici amb la finalitat d’aconseguir 
el confort desitjat. 

  
Normes d’aplicació  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 
29.08.2007).  
Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975. 
UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs segons material emprat i elements de 
la instal·lació. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE. 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.Aparatos a gas. RD 
1428/1992. 
Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. Directiva 97/23/CE. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi . D 152/2002. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 909/2002/2003. 
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación. RD 
3089/1982. 
Rendimineto para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o 
gaseoso. RD 275/1995, 92/42/CEE. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 
bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
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UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

  

1.1 Generació  
Es defineix com els elements que generen aigua calenta o aire calent per a la instal·lació de calefacció. 

Components 
Els sistemes possibles són els següents: 
Per aigua: 
Caldera domèstica. Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. 
Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Caldera multicelular. Té cossos i cremadors separats. Permet diferenciar les etapes 
d’escalfament i ajustar-les a la demanda. 
Caldera amb recuperació de calor. Aprofiten al màxim la calor del circuit de fums. 
Calderes elèctriques. Escalfen l’aigua amb l’ús de resistències. Normalment porten una 
massa acumuladora d’energia produïda en moments de menor cost de l’electricitat (tarifa 
nocturna). 
Dipòsits d’acumulació: Es disposarà d’un dipòsit d’acumulació que manté la temperatura 
del circuit per tal d’evitar que la caldera s’engegui. Han d’estar ben aïllats. 
Per aire: 
Equip convector. L’aire incrementa la seva temperatura al passar per un bescanviador de 
calor, que s’obté de la combustió. Conté un ventilador intern que impulsa l’aire per la part 
superior. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Caldera: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Calderes: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els 
tubs respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada 
de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula 
manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la 
caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de 
manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%. 
Equip convector: Cal que tingui la connexió exterior de ventosa que garanteix l’aspiració 
d’aire i l’extracció dels gasos cremats. Aniran sempre col·locats en parets que donin a l’exterior. 
S’observaran detingudament les condicions de ventilació per que s’acompleixin les condicions de 
seguretat del local. 
Dipòsits d’acumulació: És l’element on s’emmagatzema l’aigua calenta. Abans de la seva 
instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels 
paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport 
amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la 
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reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de 
material elàstic. 
Control i acceptació 
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.  
Característiques i muntatge de: conductes d’evacuació de fums, calderes, terminals i 
termòstats. 
Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 
4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). 
La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. 
  
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions enroscades 
o embridades han d'anar segellades amb cinta o junt d'estanquitat, respectivament. Un cop 
connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió elèctrica disponible d'acord amb la del cremador. 
  
Amidament i abonament  
ut de caldera, d’equip convector i dipòsit. 
  
1.2 Transport  
És el conjunt d’elements del sistema de transport de l’aigua calenta que es distribueix cap als 
emissors. 
Per aigua:  
Monotubular. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La 
distribució es realitza amb un anell que comunica els diferents emissors.  
Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es 
realitza amb un tub d’anada i un tub de tornada, el retorn és directe. 
Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres 
variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada i un tub de tornada, el retorn és invertit. 
Per circuits llargs i separació considerable dels emissors. 
Terra radiant. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. 
La distribució es realitza sota paviment o en altres paraments.  
  
Components  
Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietilè reticulat en pas per sota paviment o per 
cambres. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació de l’aigua fins a tots els emissors. 
Dipòsits d’expansió: Controla els canvis de volum que hi pot haver a l’interior del circuit. 
Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l’aire interior. 
Poden anar muntats als emissors o als tubs en punts alts de la instal·lació. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de 
la instal·lació. Pot haver-hi: sondes de temperatura, claus de regulació, centraletes de 
programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera 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. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
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En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de 
l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en 
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment. 
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 o el coure. 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. 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. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o 
roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes i cintes estanques. Cal preveure 
elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de 
tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de 
protecció. 
Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar 
correctament regulat en la impulsió i en el retorn, de manera que les seves condicions de 
funcionament (cabal, pressió i temperatura) siguin les especificades al projecte. Les connexions 
hidràuliques han de ser estanques a la pressió de prova. Les connexions han d'estar fetes amb 
els materials i accessoris subministrats pel mateix fabricant, o els expressament autoritzats per 
aquest. Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles 
per al seu manteniment. No s'han de transmetre esforços entre el col·lector i la resta 
d'elements que formen la instal·lació. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Han de tenir lliure 
moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció. 
Aïllaments: 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. Poden ser d’escumes 
elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. 
Circuladores: Ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia 
d'alimentació elèctrica. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les 
unions han de ser completament estanques. 
Dipòsits d’expansió: Ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. El dipòsit ha de quedar 
anivellat i aplomat. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten. Ha de 
quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte. 
Purgadors: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub 
és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub 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. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques 
del fabricant i industrial. 
Control i acceptació 
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Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i distàncies entre 
suports. Col·locació i direcció dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament 
amb altres instal·lacions.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials 
d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova 
final d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de 
prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència 
tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o 
cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de 
lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de 
preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer 
sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
  
Amidament i abonament 
ml de tub i d’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de 
realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que formen la instal·lació. 
  
1.3 Emissors 
Es defineix com a emissor l’element últim de la instal·lació que ens emet calor per radiació i 
convecció. La quantitat de calor depèn del model, marca i mida de l’emissor.  
  
Tipus 
De columnes: són els més comuns. Els elements poden modificar la seva geometria per tal 
de millorar l’efecte convectiu entre els elements. Poden ser de ferro fos, xapa d’acer o alumini. 
De barres: són del tipus tovalloler. Es poden fer diferents formes geòmetriques. 
Plafons estrets i plans: Són de xapa d’acer i es poden col·locar verticals o horitzontals. 
Alguns d’ells poden tenir greques convectores per tal de millorar el comportament convector 
dels emissors. 
Aeroescalfadors: Ventilador coaxial amb una bateria de bescanvi i unes lames per orientar la 
sortida de l’aire.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera 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. 
  
Execució 
Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de quedar fixats sòlidament 
al parament. El radiador ha d'estar penjat amb el número de suports previstos, i pels punts 
previstos. El muntatge ha d'estar fet segons la D.T. del fabricant i dels reglaments vigents. Cal 
que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin 
instal·lar i manipular fàcilment els accessoris necessaris per al seu funcionament. Tots els 
materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. El radiador ha de 
quedar sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 
20 mm, aplomat (posició vertical): ± 3 mm, (posició horitzontal): ± 3 mm. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. No es retiraran les proteccions de les boques 
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de connexió durant la col·locació del radiador. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada 
de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
Característiques tècniques mínimes. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les 
característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Aeroescalfadors: Ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. No ha d'estar mai 
penjat dels conductes de la xarxa. Les connexions amb les canonades d'aigua han de ser 
roscades. Les connexions, tant de l'aigua com la connexió elèctrica, s'han de poder fer amb 
facilitat un cop situat l'aeroescalfador en el seu lloc de treball. La distància mínima entre un 
aeroescalfador i matèries combustibles ha de ser 0,5 m si la potència del motor és superior o 
igual a 1 kW, i d'1 m si la potència nominal del motor és superior a 1 kW. L'aeroescalfador ha 
de quedar instal·lat en condicions de funcionament. 
Condicions prèvies 
Comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible. 
Control i acceptació 
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. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació. Tota superfície calefactora accessible per l'usuari ha d'estar protegida si la seva 
temperatura exterior és superior a 90ºC.  
  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials 
d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. Prova 
d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions 
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu 
cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
  
Amidament i abonament 
ut dels aeroterms i dels emissors. 
  
2 CLIMATITZACIÓ  
És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la 
temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la puresa de l’aire amb la finalitat 
d’aconseguir el confort desitjat. 
Els sistemes possibles són els següents: 
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 
Per la seva construcció: Partits o compactes. 
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra. 
Mitjans: consoles, murals. 
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split). 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
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UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de 
la instal·lació. 
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 
100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 
100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-
1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 
29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 
bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 
29.08.2007).  
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad 
y medioambientales. Parte 1: Requisitos básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los 
aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335-2-
40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos 
particulares para las bombas de calor eléctricas, los acondicionadores de aire y los 
deshumidificadores. 
Conductes: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 
29.08.2007).  
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
Conductes metàl·lics: 
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 
100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. 
Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977. 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad 
para plantas einstalaciones frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua 
caliente y climatización. B.O.E.99; 25.04.81. 
Reixes i difusors: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 
29.08.2007).  
2.1 Generació 
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal·lació. 
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font 
energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el sistema pot estar connectat a una caldera 
generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anul·la el 
seu funcionament a l’hivern. 
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica 
pot ser l’electricitat. 
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De coberta (roof-top): Es col·loca a coberta i a més de generadora és emissora directa de 
l’aire climatitzat al local. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Bomba de calor: Dimensions i potència. 
Refrigeradora: Dimensions i potència. 
De coberta (roof-top): Dimensions i potència. 
  
Execució 
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació 
tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre 
vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la instal·lació 
han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement 
sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Ha d'estar 
connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables 
de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les 
especificacions fixades a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. 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, es procedirà 
a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La 
seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions de la 
instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades 
amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. 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 la obtenció d'una 
estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a 
quadres elèctrics. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i d’aigua. 
  
Verificacions 
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les 
unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. Posta en marxa de la instal·lació. 
  
Amidament i abonament  
ut de la bomba de calor i refrigeradora. 
  
2.2 Transport  
Conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de 
l’aparell generador fins a l’aparell emissor.  
  
Components  
Tubs: Poden ser de coure llisos i secció circular i de polietilè reticulat. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors amb protecció 
exterior de xapa si va per l’exterior. 
Circuladores: Per garantir la correcta circulació del fluid fins a tots els emissors. 
Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de 
la instal·lació. Poden haver-hi: sondes de temperatura, claus de regulació, centraletes de 
programació, elements de dilatació i seguretat. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
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La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la 
unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres 
elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels 
elements. 
  
Execució 
Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de 
l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la D.F. Tubs: Poden anar superficials o col·locats en safata o espai específic per aquest ús. 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 o el coure. 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. 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. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats 
o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de 
lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els 
suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció.  

Aïllaments: 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. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o 
llana de roca. Si el recorregut dels tubs és exterior cal protegir l’aïllament del sol i la pluja amb un folrat 
d’alumini o xapa d’acer galvanitzat. 
Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques 
del fabricant i industrial seguint especificacions de la D.F. 
Control i acceptació 
Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. 
Col·locació i direcció dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. 
d’encreuament amb altres instal·lacions. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. 
Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de 
pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del 
material d’aïllament. 
  
Verificacions 

Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure 
dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, 
pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha 
d'estar feta la prova d'instal·lació. 

  
Amidament i abonament 
ml del tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de 
realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que conformen la instal·lació. 
  
2.3 Emissors  
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És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió 
directament de l’aparell o mitjançant conductes i reixetes. 
  
Tipus  
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 
De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o 
embolcall a mida. 
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes 
per fer arribar l’aire al lloc desitjat. 
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de 
comprovar que les característiques tècniques dels aparells corresponen a les especificades al 
projecte. 
  
Execució 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades 
per la D.F. Els equips han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les 
instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports. 
Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que 
intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com 
ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics 
han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells 
a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la canonada i l'aparell no es transmeti 
cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment 
desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els 
conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la distància 
horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. El 
muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar 
abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. 
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques; 
han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. 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 
la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al 
que dóna servei. No s'han de transmetre esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes. 
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació 
<= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els 
trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàl·lics. Les 
unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal 
subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la 
pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del 
conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en 
conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per mitjà 
d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o 
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igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El 
suport del conducte ha de quedar encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva 
situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: <= 8 m, per 
a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o 
poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats. La 
superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les unions 
han d'estar comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, 
etc. s'han de fer segons les UNE’s vigents. També han de complir aquesta norma els reforços i 
la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. El segellat ha de 
ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm 
sobre cada peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del 
conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà 
cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que 
conformen el conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre 
els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
Reixes i difusors 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament 
unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta 
recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa 
pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap 
dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 
10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària 
superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 
m del terra, mesurada respecte la seva part inferior. La seva instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. 
Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i 
muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de pressió 
hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material 
d’aïllament. 
  
Verificacions 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o 
sorolls inacceptables. Característiques de màquines i muntatge d’elements de control. 
Conductes 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col·locat ha de resistir els 
esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir 
durant el funcionament.  
Reixes i  difusors 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les 
característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
  
Amidament i abonament 
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 
m² o ml, segons mides, dels conductes. 
  
3 VENTILACIÓ 
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
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Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, 
Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 
29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 
bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o 
conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa d’acer galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el 
pas de l’aire. 
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; 
són aparells que forcen mecànicament la ventilació interior d’un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o 
plàstics. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes i reixes: Dimensions i material. 
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre 
els tubs no han de ser rígides. Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No 
s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i les unions 
entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge 
perimetral de 2 cm que s’omplirà amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal 
i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar >= 2,20 m per 
sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit 
per un paredó de totxana. Ha de tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser 
la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, aplomat del 
conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció 
per a ventilació híbrida, les peces han de col·locar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se 
admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus; els dos últims pisos 
no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i 
l'alçària màxima de cada conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de 
ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció han de tapar-se 
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adequadament per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es 
col·loquin els elements de protecció corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una 
serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la valona de 
connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb 
morter de ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del 
conducte i enrasant les juntes per totes dues cares. 
Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts 
deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la 
instal·lació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 
l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a 
conseqüència del règim normal de funcionament. No han de contaminar l'aire que circula a 
través seu. Han d'estar formades per una xapa metàl·lica amb les aletes estampades. No han 
de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma 
d’expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No 
tindran cap de les seves parts deformades ni amb senyals d’haver estats sotmesos a 
maltractaments abans o durant la instal·lació. Es deixaran col·locats protegits interior i 
exteriorment per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de 
regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament. 
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa 
d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar 
que el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la boca de l'extractor i 
qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la 
boca de descàrrega i acomplir els requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic 
s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu revestiment. El sistema de 
ventilació mecànica ha de col·locar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements 
anti-vibratoris. Les juntes i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o 
sortida d’aire en aquest punts. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. 
Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: 
ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la 
presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
 
Verificacions 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor 
elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible 
d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels conductes. 
  
Amidament i abonament  
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces 
especials, amidada la llargària instal·lada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar. 

ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 
  
4 IL·LUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB 
SU-4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del 
soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 
bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
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Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Instrucción 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 
363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment 
administratiu per a l'aplicació del REBT. Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. 
Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 
i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior. 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
4.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que 
reparteixen, filtren o transformen la llum emesa per una o més làmpades (d’incandescència o 
descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció de les 
llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de 
descàrrega i inducció. Les llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb 
gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip 
auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. 
encreuaments amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge 
de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Característiques i situació d’equips d’enllumenat 
(marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans 
de la seva col·locació.  

La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada 
la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit 
corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No 
s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es 
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col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural 
segons les especificacions del CTE. 
  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament 
dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les 
làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. 
Es pot incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixes. 
  
4.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per 
facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de 
pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i 
mitjans de protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un 
local. En cada aparell d’incandescència existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de 
fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, 
recàrrega i posta en estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En 
els dos casos, el restabliment de la tensió d’alimentació normal ha de provocar automàticament 
la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. 
encreuament amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge 
de safates i suports. Situació de punts. Característiques i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i 
potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans 
de la seva col·locació.  

La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada 
la situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit 
corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No 
s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 
  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els 
següents punts: portes en recorreguts d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en 
canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als locals que 
alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis. 
La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al 
produir-se una fallida d’alimentació. Es considera fallida el descens de la tensió d’alimentació 
per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
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ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i 
unitats de comandament, la bateria d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, 
fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material. 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 

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). D 202/98. 

Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, 
Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 
4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 
31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 
bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 
047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, 
UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 
29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación 
de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i 
control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en 
els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas complementarias. RD 919/2006. 
  
  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
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UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas 
general. La seva funció és la de subministrar aigua a l’edifici. La xarxa normalment pertany a 
una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal 
tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la 
pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la 
companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació 
pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el 
projecte de fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-
3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de 
la xarxa exterior de subministrament que obri el pas a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern 
col·locades en paral·lel. Ha d’estar ubicat en un recinte específic per aquest ús, no amb els 
comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que 
subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent 
aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. Durant l’execució i 
instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques 
adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de 
l’Annex I del R.D. 140/2003. 

En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de 
l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la 
formació de gel al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. 
Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, 
electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els tubs no s’han d’instal·lar en 
contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es col·locarà 
protecció catòdica. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i 
amplada variable adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus 



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i 
aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre 
materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, col·locació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar 
manipulacions i caigudes de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió 
amb la xarxa general i escomesa. 
  
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I 
ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar alments en 4 hores.  

Un cop realitzada la posada en servei de la instal·lació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de 
desguàs fins a la finalització de les obres. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
  
1.2 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. 
La seva funció és la de distribuir l’aigua dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que 
distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a 
la qualitat de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de 
prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, 
purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema 
de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè 
(PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. Aïllaments de tubs per evitar 
condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general 
en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS per a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de 
plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC 
no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. 
Poden ser estanques o atmosfèriques. 
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Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte 
Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que 
subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del 
sentit del flux, en els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament 
d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i abans dels aparells de refrigeració o 
climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui 
la normativa legal vigent, tant pel que fa a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta 
sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 
15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre 
segons especificacions del projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
Execució 
Condicions prèvies 

En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de 
l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en 
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El 
comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans 
d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer 
inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de 
manera que es pugui instal·lar i manipular. Les connexions 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. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o 
ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats aniran per llocs específics per al seu pas amb 
arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix 
adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es 
protegiran acústicament, per tal d’evitar la transmissió de soroll. Depenent del material del tub 
cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina de 
protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb 
pendent per al seu buidatge o purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es 
protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, serà 
el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un 
mur es col·locarà el passa-mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. 
Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà les 
deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i 
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les seves característiques físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les 
condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat de la instal·lació es 
col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància 
recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les 
distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta 
d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els 
encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop 
que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar aixafat a les 
corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions 
a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha 
de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material 
del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració bacteriològic i desprès 
rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per 
evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials 
resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar l’aïllament, 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. La seva col·locació no ha d’interferir la manipulació de les 
claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o 
superficialment. Totes les aixetes han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la 
posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de muntatge 
de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha 
de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els 
tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a 
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar 
muntades entre tubs o, depèn de la mida, embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar 
anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge 
de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha 
de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs 
d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de 
quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i 
encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que 
l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats 
ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 
cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal 
que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha 
d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti 
l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i 
l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els 
tubs respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada 
de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula 
manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la 
caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de 
manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o 
calenta. Abans de la seva instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de 
quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar 
recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de 
l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha 
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de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i 
amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 

Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan 
encastades com vistes. 

Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà 
l’anivellació, la subjecció i la connexió). Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es 
comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I 
ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores. Prova final 
de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells 
instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la 
prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de 
consum; obtenció de cabal exigit a la tº fixada un cop obertes les aixetes estimades en 
funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la 
xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva 
sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de 
realitzar, juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, 
dipòsits i caldera. 
  
1.3 Rec  
És la instal·lació de distribució d’aigua, des de la connexió a la xarxa, pel rec de superfícies 
enjardinades. Aquesta instal·lació també pot distribuir l’aigua de pluja que prèviament s’ha 
emmagatzemat en un dipòsit. Si el sistema és automàtic tindrà un programador i la connexió 
elèctrica a les electrovàlvules. 
Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que 
distribueix s’hauran d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a 
la qualitat de l’aigua. 
  
Components  
Tubs de distribució. Poden ser de Polietilè (PE) 
Boques de rec, aspersors, gotejadors i filtres. Elements finals de la instal·lació de 
sortida de l’aigua depenent del tipus de rec desitjat.  
Programador i electrovàlvules. Per tal de programar el rec en les hores més adients del 
dia. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant 
les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
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molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com 
les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en 
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tubs. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys 
per la formació de gel al seu interior. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en 
compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, 
electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa legal vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament de profunditat i 
amplada variable adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del 
tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 
Boques de rec. Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els 
punts d'unió. No han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància. 
Aspersors i gotejadors. La posició de l'element ha de ser l'especificada en el projecte o la 
indicada per la D.F. La fixació ha de quedar sòlidament executada de manera que no es pugui 
moure. La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dintre de la 
carcassa i enrasada amb el paviment mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la 
pressió mínima de treball. Les unions han de ser estanques a la pressió de treball. L'aparell s'ha 
de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament. L'aparell ha de cobrir la zona de 
rec a la que està destinat. 
Programador. Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament 
de clau. La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament o element fix en el que es 
col·loqui i ha d’estar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il·luminació. La 
posició serà fixada a la D.F. Quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric. Es 
comprovarà el funcionament del programador i es farà una inspecció ocular per detectar 
possibles defectes de fabricació, transport o manipulació. 
Electrovàlvules. La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la 
rosca. L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb 
l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 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. Les 
connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
Filtre. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es 
pugui instal·lar i manipular. Les connexions han de ser per rosca. Les unions han de ser 
completament estanques. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Control i acceptació 

Connexions entre tubs i claus, soldadures, roscats, segellats i distàncies entre suports. 

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Característiques de canonades i de vàlvules. 

Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

  
Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I 
ambdues proves globals. Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores.  
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells 
instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la 
prova d'instal·lació. 
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Amidament i abonament 
ml el tub , inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, 
juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 

ut les boques de rec, aspersors, comptador, gotejadors, programadors, electrovàlvules i filtres. 
  
2 GAS NATURAL  
  
Normes d’aplicació 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 
29.08.2007).  
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas complementarias. RD 919/2006. 
Aparatos a gas. RD 1428/1992 . 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE. UNE 60670-1:1993 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales. Parte 1: Generalidades y terminologia. Tub d’acer sense soldadura UNE 36.080, UNE 19.040, 
UNE 19.046. Tub de coure UNE 37.141. 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases 
combustibles. BOE: 9-01-86. 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones "MIG". BOE: 6-
12-74. 
  
2.1 Connexió a xarxa  
El gas natural es subministra de manera canalitzada. La connexió a xarxa es defineix com el 
conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de tall general. 
La seva funció és la de subministrar gas a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una 
companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal 
tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: el cabal disponible, la 
pressió de subministrament i la continuïtat del servei. Cal conèixer les especificacions de la 
companyia subministradora o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Tub d’escomesa: de polietilè (PE) a dimensionar per la companyia subministradora, amb 
beina de protecció del tub generalment de PVC o acer galvanitzat. 
Armari de regulació: amb clau de tall, filtre, regulador de pressió, presa de pressió i clau de 
sortida. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Armaris: material, dimensions. 
  
Execució 
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La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les 
normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. 
Durant l’execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran 
servir tècniques adients per no empitjorar la xarxa de subministrament de gas. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici conservant 
les característiques de la xarxa de subministrament de gas, evitant sorolls molestos, procurant 
les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. 
Tubs: El material per la connexió pot ser de coure, d’acer, d’acer inoxidable i de polietilè, 
sempre han d’estar allotjats en una beina de protecció, en el subsòl o encastats a les parets. 
Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en 
compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, aigua, 
electricitat alta o baixa i telefonia, etc, complint amb la normativa vigent. 
Els tubs no s’han d’instal·lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’una beina de 
protecció. El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de 
profunditat i amplada variable adequades al diàmetre el tub. Aquest suport variarà segons el 
diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. 
El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de 
diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre materials i els 
seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 

La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
Armari de regulació: Haurà de ser el model acceptat per la companyia subministradora de 
gas. Aniran instal·lats adossats o encastats a la paret, a una alçada respecte del terra de 0,50m 
i 1,50m, cal encastar una beina, generalment de PVC, des de la base inferior fins a la xarxa per 
tal de facilitar l’entrada del tub de polietilè que enllaça amb la clau d’entrada. Un cop encastat 
l’armari, s’hauran d’omplir amb morter de ciment els espais existents entre l’armari i el forat. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions i estanquitat. 
Passos de murs i forjats (col·locació de passatubs i beines). Vàlvules i característiques de 
muntatge. 
Armari de regulació: disposició, material, dimensions, tapa registre. Canonada d’escomesa 
a l’armari de regulació. 
  
Verificacions 
Brancal es controlaran les unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum.  
Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat. Prova d’estanquitat i 
resistència mecànica de la instal·lació complerta. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa de gas. 
  
2.2 Instal·lació interior  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins al punt 
de consum. La seva funció és la de distribuir el gas dins l’edifici fins al punt de consum.  
  
Components 
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Des de presa de xarxa a comptadors: centralització de comptadors, presa de pressió 
a l’entrada, clau d’entrada, regulador de pressió amb vàlvula de seguretat, 
limitador de cabal, comptador, presa de pressió a la sortida. 
Des de comptadors a punt de consum: tub, clau d’habitatge, presa pressió 
d’habitatge, clau de connexió de l’aparell i reixetes de ventilació. 
Els tubs poden ser de: acer negre sense soldadura o de coure. El tub de coure ha de ser 
desoxidat amb fòsfor, subministrats en barra. No s’admeten els tubs de coure recuit o tou, 
subministrat en rotllo. 
Els accessoris d’unió, reduccions, derivacions, colzes, corbes, connexions per junta plana, etc.. 
seran mitjançant soldadura per capil·laritat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Es 
procuraran les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les 
millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en 
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors: Els comptadors poden anar amb connexions roscades o embridades. Estaran 
centralitzats per escales en un lloc accessible, visible, sec i ventilat i de manera que quedi ben 
fixat i el seu funcionament sigui el correcte. Ha de quedar ben connectada a la xarxa de 
subministrament i distribució. No s'ha de col·locar en cambres d'instal·lacions si no són per al 
seu ús exclusiu. Abans del comptador s'ha de col·locar una aixeta de pas de les característiques 
que requereix la instal·lació. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Alçària 
col·locació: <= 2,2 m. Toleràncies d'instal·lació: - Posició: ± 50 mm.  
Presa de pressió, regulador de pressió i limitador de cabal: S'ha d'instal·lar en un 
lloc visible, accessible i de manera que el seu funcionament sigui el correcte. Ha d'anar 
connectat a la xarxa. La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. Ha de 
quedar feta la prova de la instal·lació, amb tot en funcionament. Toleràncies d'instal·lació: - 
Posició: ± 10 mm. 
Tubs: El tub és el lloc per on va el gas fins arribar al punt de consum o clau de pas. Poden 
anar vistos o ocults, sota beina o conductes per tal de protegir el seu pas pels llocs que així es 
consideri necessari o estigui previst. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi 
que l’envolta no sigui agressiu i, si cal, disposar d’una beina de protecció adequada que permeti 
la lliure dilatació. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. A 
cada tub que travessi un mur es col·locarà el passamur corresponent i l’espai que quedi 
s’omplirà amb material elàstic. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les 
condensacions i els esforços mecànics. En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan 
els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància recomanada per la UNE 
corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar las distàncies necessàries i de 
seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. La secció del 
tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei 
es faran un cop tallat el subministrament. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, 
han de resistir esforços mecànics. 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.  

Claus i vàlvules: És l’element que regula el pas del gas per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs 
o depèn de la mida embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues 
direccions, a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
Control i acceptació 
Comptadors: S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. S'ha de 
comprovar que les rosques, les brides, els junts i els cargols estiguin en bon estat. Ha d'estar 
feta la prova d'instal·lació. Dimensions i ventilació de l’armari de comptadors. 
Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre 
segons especificacions de projecte.  
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Passos de murs i forjats (col·locació de 
passatubs i beines). Distribució interior i exterior de canonada. Vàlvules i característiques de 
muntatge. 
  
Verificació 

Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressió, d’estanquitat, resistència mecànica i comprovació de la 
xarxa sota pressió. 
Prova de funcionament als aparells instal·lats. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, 
juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les claus i vàlvules de pas, comptador, regulador de pressió, presa de pressió. 
  

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de 
referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 
877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 
1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) 
según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. 
Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 
15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
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Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, 
Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 
Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en 
continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de 
suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 
1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma 
UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el 
interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des 
de la sortida de l’edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les 
aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa 
de sanejament pública sigui separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de 
forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes 
interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el 
límit més proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament. 
  
Components 

Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 

Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material 
serà el mateix que el tub. 

Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  

Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a 
les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 

Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent 
aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general, l’execució 
de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en 
el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant 
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les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors 
condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en 
compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, 
electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 

Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de 
la xarxa d’aigua potable. 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent 
definit per a cada tram. La junta entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. 
S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a través 
d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i 
alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir 
el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les 
càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. Un cop 
instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de 
pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de 
terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu 
superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la 
rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de 
reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. 
El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara 
disgregacions o buits a la massa. 

PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de 
ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut 
descendent, reduccions de secció en cap punt. 

Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu 
superior del tub. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de la 
sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu 
moviment. 

Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del 
fabricant. 

Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de 
formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha 
de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir 
l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets 
han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han 
de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb 
un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 
revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar 
arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de 
l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: 
Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de 
treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb 
força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans 
s'ha d'humitejar la superfície. 

Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a 
la D.T., excepte la zona de la mitja canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No 
ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. La secció de la 
solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 
dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, 
dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 
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mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per 
a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu 
adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els 
treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs 
s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó 
s’han de col·locar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat 
necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els 
arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha 
de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 

Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 

Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  

Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, 
pericons i pous. Dipòsits de recepció i d’elevació i control. 

Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 

  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels 
pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 

  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de 
sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  

Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, 
bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el 
baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats 
del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o 
polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces 
de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. 
Poden ser primària, secundària, terciària i amb vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, 
planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals 
humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de 
cuines o garatges. 
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Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació 
interior o tota per sota de la cota del punt de connexió a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions 
quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel 
seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a 
les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons 
especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies 
planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant 
les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en 
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i 
connexions per al desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir 
una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes 
superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al 
suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar 
al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si 
és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de 
ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha 
d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i 
fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans 
d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans 
d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de 
ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la 
superfície. 

Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les 
distàncies superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de 
secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que 
s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. 

Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent 
determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per 
mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre el tub i el 
contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions 
s'han de fer per mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
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Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per 
tal de permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no 
malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El 
pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les 
instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha 
de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i 
es preveu un cert risc d’impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements 
estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i 
entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà 
interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces 
especials i l’angle de desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies 
d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar 
els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis 
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el 
cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les 
peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la 
ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori 
estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si 
la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la 
meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el diàmetre de la 
columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 

Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del 
recorregut. El seu pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces 
especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha 
de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer a 
pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb 
soldadura química. Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. 
L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del 
recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar col·locades de 
forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de 
metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb 
estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de 
planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. Encavalcament entre 
làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, 
alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom 
amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el 
contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer 
galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i 
l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, 
encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de 
cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les 
peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element 
dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies 
d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per 
tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, 
sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, 
ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 

Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb 
tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell 
previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de 
connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, 
aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a 
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un 
arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El 
revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar 
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arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de 
l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: 
aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les 
peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la 
bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la 
làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de 
penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar 
enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al 
suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al 
baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el 
paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. 
Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina 
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona 
corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat 
amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar 
abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, 
anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada 
sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa 
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de 
desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 
mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de 
quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha 
d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han 
de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de 
quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes 
practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, 
nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no 
ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat 
sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les 
que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de 
permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. 
Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de 
la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub 
d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a 
mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons 
del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha 
d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de 
transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha 
de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: 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 D.T. o, en el seu defecte, 
la indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la 
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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. Si va muntada superficialment, la 
distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 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. 
Control i acceptació 

Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge 
de canals i embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, 
verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics. 

Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran 
d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
1.3 Depuració  
És la instal·lació de tractament d’aigües residuals de tipus domèstic, procedents de la xarxa 
d’evacuació o sanejament. Cal un sistema de depuració quan no hi hagi xarxa urbana disponible 
on connectar-se. Estan prohibides les foses sèptiques. 
  
Components  

Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S’utilitza per la separació de greixos i olis. 

Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està formada per 3 compartiments. 

Fosa de decantació-digestió: Rep l’aigua residual, provinent del pou de registre. 

Rasa filtrant: S’utilitza si els terrenys són permeables per a la depuració per aireació. 

Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericò de repartiment. 

Filtres de sorra: S’utilitza per a la depuració per aireació i per a la decantació de matèries orgàniques. 

Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de la cambra de greixos. 

Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia. 
Tubs i accessoris: Són els tubs que condueixen les aigües residuals a l’interior de les plantes 
depuradores. 
Bombes d’elevació: S’utilitza quan la cota d’entrada sigui més gran que la cota de connexió 
a la xarxa o per l’elevació de les aigües. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos. Els tubs, 
resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, foses i resta d’elements: disposició, material i dimensions. 
  
Execució 
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Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent 
aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la D.F. En general l’execució 
de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les 
condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions 
pel seu manteniment i conservació. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i 
rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions 
com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 

Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a 
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmesa en condicions de servei. Les tapes de 
registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de 
productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara 
superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica 
ha de quedar cobert per la tapa. 

Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada amb un llosa superior a una 
profunditat de 60cm respecte a la superfície del terreny. La solució constructiva pot substituir-se per una 
prefabricada que permeti obtenir els mateixos resultats. 

Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La longitud serà com a màxim de 30m. 
La distància mínima entre eixos de les rases serà de 2m. El pendent dels tubs dels filtres de sorra serà 
constant i estarà compresa entre el 15% i el 30%. Si no es construeix in situ, el filtre de sorra es pot substituir 
per un prefabricat que permeti obtenir els mateixos resultats. 
Control i acceptació 

Connexions, soldadures, segellats,  ancoratges i distàncies entre suports.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 

  
Verificacions 

Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de recolzament. 

Pericons i pous: Disposició, acabat interior, segellat, tapes de registre. 

Filtres: Granulometria de l’àrid. 

Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran 
d’aigua per comprovar l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub i rases, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament, el reomplert i el compactat completament acabat, solera dels 
pous de registre, filtres. 
ut pericons i tapes de registre, bombes. 
m2 parets i soleres del pou de registre i fosa. 
  
2 FUMS I GASOS DE COMBUSTIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per la evacuació de fums i gasos resultants de 
la combustió en aparells de calefacció i/o aigua calenta, d’ús no industrial. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3 Qualitat de l’aire interior. DB-Hr, Protecció 
enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 
29.08.2007).  
Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 
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UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. UNE 
100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. UNE 100103:1984 
Conductos de chapa metálica. Soportes. UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa 
metálica. Pruebas de recepción. UNE 123001:1994 Chimeneas. Cálculo y diseño. UNE 
123002:1995 Chimeneas. Chimeneas modulares metálicas. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
tècnicas complementarias. RD 919/2006. 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Conductes: Poden ser de xapa d’acer galvanitzat, acer inoxidable, alumini rígid o flexible. 
Xemeneies: Poden estar formades per conductes metàl·lics de xapa d’acer galvanitzat, acer 
inoxidable, etc. 
Barret de xemeneia: Element final de sortida de fums de la xemeneia. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per el correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Conductes, xemeneies i barret: Dimensions i material. 
  
Execució 
Conductes: Generalitats. La situació del conducte ha de ser la reflectida a la D.T. o la 
indicada per la D.F. Els conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una 
inclinació ascendent >= 3%. Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions 
d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques ni ser travessats per aquestes. El sistema de 
suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar 
espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu 
aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes. Si els conductes estan penjats del 
sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports 
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. Les unions entre els conductes s'han de 
fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els 
conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats. A les unions amb 
conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins del conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit 
amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub per a 
facilitar la circulació de l'aire. El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer 
amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si 
l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs 
ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material 
incombustible. Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una 
paret vertical. La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols 
autoroscants o reblons. Distància màxima entre suports horitzontals (UNE 100-103): Ha de 
complir la distància màxima permesa entre suports verticals: per a conductes de fins a 800mm 
de diàmetre: =< 8 m, per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 4 m. Toleràncies 
d'instal·lació: aplomat: 2/1000, <= 15 mm. Conductes d'alumini rígid, acer inoxidable 
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o planxa d'acer galvanitzada: distancia entre suports: trams horitzontals: <= 3,5 m, 
trams verticals: <= 8 m. Conductes d'alumini flexible: distància entre suports: trams 
horitzontals: <= 1,5 m, trams verticals: <= 3 m. Si el tub flexible d'alumini es subministra 
comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de 
curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior. Abans de començar els treballs de 
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Els conductes s'han 
d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Xemeneies: Generalitats: La posició 
ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 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. No pot travessar tancaments tallafocs de l'edifici. 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. Les 
xemeneies que tinguin un recorregut per l'interior de l'edifici han d'estar situades a dintre d'una 
caixa d'obra hermèticament tancada cap als locals per on passi. Les parets de la caixa tindran 
una classificació respecte la reacció al foc determinada d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1, 
i una resistència acústica de 40 dB com a mínim. Es procurarà que la cambra d'aire que queda 
entre les parets de la xemeneia i de la caixa d'obra estigui en comunicació amb l'ambient 
exterior. Es tindrà especial cura de que la caixa de la xemeneia no perdi la seva continuïtat en 
els punts d'encontre amb els sostres, pas a través de la coberta i altres singularitats de la 
construcció. Diferència temperatura superficial parets pròximes i temperatura ambient: <= 
5°C.Temperatura superficial parets pròximes: <= 28°C. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: 
2/1000, <= 15 mm. Tram horitzontal: 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 a la connexió amb el tram vertical o el generador per tal de facilitar la 
recollida dels condensats que es formen durant les arrencades. S'han d'evitar, en la mesura del 
possible, els canvis de direcció en el tram horitzontal. Quan aquests siguin imprescindibles, es 
dissenyaran amb un radi de curvatura igual o superior al diàmetre hidràulic de la canonada en 
aquest tram. Els canvis de secció es faran amb peces excèntriques amb la seva generatriu 
superior enrasada amb la resta del tram. L'angle de divergència ha de ser inferior a 15°.Tram 
vertical: La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà preferentment amb 
una peça en T amb angle sobre la horitzontal entre 30° i 60°, per tal d'evitar la formació de 
turbulències. La base del tram vertical disposarà d'una zona de recollida de sutge, condensats i 
aigua de pluja, proveïda d'un registre de neteja i un maniguet de drenatge de 20 mm de 
llargària com a mínim. Aquest maniguet es connectarà a la xarxa de sanejament mitjançant un 
tub. En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. Si són necessaris, els canvis 
de direcció es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre 
hidràulic de la canonada en aquell tram, i els canvis de secció amb angles de divergència iguals 
o inferiors a 15°. Boca de sortida: La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de 
manera que s'eviti la contaminació produïda per gasos, vapors i partícules sòlides en zones 
ocupades permanentment per persones. La xemeneia ha de complir les distàncies mínimes des 
de la seva boca (sense considerar el capellet) als obstacles més propers segons les 
especificacions de la norma UNE 123-001-94. El capellet 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. La xemeneia ha de disposar d'orificis de mesura i control de les condicions de la 
combustió en els següents punts: a la sortida de cada generador i a una distància entre 1 i 4 m 
de la boca de sortida. 
Barret de xemeneia: Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig 
previ que ha de ser aprovat per la D.F. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la 
D.T. del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els 
elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les 
característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades al projecte. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. 
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Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura d’aire.  
Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de 
muntatge i accionament davant la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
  
Verificacions 
Conductes: Unió de les peces i subjecció. 
Xemeneies: Aplomat , alçada i subjecció. 
Barret de xemeneia: Subjecció. 
  
Amidament i abonament 
Conductes i xemeneies: Per metre lineal de llargària instal·lada, amidada segons les 
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquests 
criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
3 SÒLIDS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la evacuació de residus de tipus 
domèstic, mitjançant conducció per gravetat. 
El trasllat del vidre no es pot realitzar per aquest sistema de trasllat per conducte vertical. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 2 Recollida i evacuació de residus. DB HS 3 
Qualitat de l’aire interior. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Conductes verticals: Hauran de ser metàl·lics o de qualsevol altre material de classe 
resistent al foc A1. 
Aspiradors estàtics: Estan formats per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o 
plàstics. 
Comporta d’abocament: S’utilitza per fer l’abocament de la brossa des de les diferents 
plantes. 
Comporta de neteja: S’utilitza per a la neteja periòdica de la conducció. 
Tremuja o “tolva” : Element final on s’emmagatzema la brossa abans d’abocar-la als cubells 
col·lectius. 
Característiques tècniques mínimes. 
Verticalitat dels conductes, ajustament de les comportes. 
Control i acceptació 
Conductes, aspiradors i comportes: Dimensions i material. 
  
Execució 
Conductes verticals: El material utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es 
podreixi i resistent als cops. Les superfícies de l’interior hauran de ser llises i amb la resistència 
al foc segons normativa legal vigent. Els conductes es separaran de la resta de l’edifici amb 
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murs de resistència al foc EI-120. Tindran un diàmetre interior de com a mínim 45cm. Es 
disposaran verticalment i els canvis de direcció respecte la vertical no seran superiors als 30º. 
Per evitar els sorolls per a una velocitat excessiva es disposaran de canvis de direcció segons el 
DB-HS2 del CTE. Si s’utilitzen conductes prefabricats, s’hauran de subjectar als elements 
estructurals o als murs mitjançant brides o abraçadores, una a cada unió i la resta a una 
distància no superior a 1,50m. Els conductes que vagin per gravetat es ventilaran amb 
aspiradors estàtics en la seva part superior; en aquesta part hi haurà una presa d’aigua amb 
ràcord per una mànega i una comporta per la neteja superior. Els conductes dels sistemes 
neumàtics es connectaran a un conducte de ventilació d’una secció no inferior a 350cm². 
L’alçada lliure de l’extrem superior haurà de seguir les especificacions de l’article 2.2 del DB-HS 
2. Si els conductes són prefabricats es subjectaran als elements estructurals o als murs suport 
amb brides o peces especials. 
Aspiradors estàtics: El seu disseny ha de permetre crear en el seu interior la depressió 
necessària per a l'evacuació de l'aire del conducte vertical de ventilació. Totes les peces que el 
componen han d'encaixar correctament. No ha de tenir rebaves, esquerdes, deformacions ni 
escantonaments. 
Comportes: Es situaran a zones comuns i a una distància de terra dels habitatges no menor a 
30cm mesurat des de l’horitzontal. A la part inferior dels conductes, en el sistema per gravetat, 
es col·locarà una comporta seguint les especificacions de l’article 2.2.2 del DB-HS 2. El material 
utilitzat haurà de ser impermeable, anticorrosiu, que no es podreixi i resistent als cops. Les 
superfícies de l’interior hauran de ser llises i amb la resistència al foc i mides segons normativa 
legal vigent. La unió amb els conductes ha de ser estanca. La tanca haurà de ser hermètica i 
silenciosa. Les comportes es protegiran per tal de que no es puguin obrir dues comportes 
alhora. 
Control i acceptació 
Recorregut entre el magatzem i el punt de recollida exterior cal comprovar l’amplada lliure i el 
pendent. 
  
Verificacions 
Conductes verticals: Recorregut continu sense obstacles. Subjeccions adequades al llarg del 
conducte. Prova d’abocament de residus comprovant estanquitat. 
Aspiradors estàtics: Posada en marxa i comprovació de funcionament. 
Comporta d’abocament: Alçada de col·locació. Comprovació de la tanca hermètica. 
  
Amidament i abonament 
ml de llargària instal·lada, conductes. 
m² de conducte formació de tremuja. 

ut de comportes i aspiradors estàtics. 
 
SUBSISTEMA TRANSPORT 
 
1 ASCENSOR 
Aparell elevador (elèctric o hidràulic), que es desplaça per cables, guies o qualsevol altre 
sistema, amb una inclinació superior a 15 graus, destinat al transport de persones o 
mercaderies amb l’ajut d’una cabina accessible i equipada amb elements de comandament. 

  
Normes d’aplicació 
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors. RD 1314/1997. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI, Seguretat en cas d'incendi. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll. 
Codi d’accessibilitat de Catalunya. D135/1995. 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT 2002. RD 842/2002. 
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UNE. UNE-EN 81-1:2001 Regles de seguretat per la construcció i instal·lació d’ascensors. Part 
1: Ascensors elèctrics. UNE-EN 81-2:2001 Regles de seguretat per la construcció e instal·lació 
d’ascensors. Part 2: Ascensors hidràulics 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
Components 
Cambra de maquinària amb grup tractor, limitador de velocitat i armari de maniobres i 
comandaments generals. 
Recinte o buit amb cabina i tots els seus components, portes de planta, cables de suspensió i 
paracaigudes.  
Fossa amb amortidors. 
Instal·lació elèctrica, sistema de maniobres i memòries, senyalitzacions en plantes, dispositius 
de tancament, socors, comandaments. 
Característiques mínimes 
L’element de suport serà tot el buit tancat amb parets i sostre, la seva estructura suportarà 
totes les reaccions de la maquinària, fins i tot en cas d’impacte. Els materials compliran les 
condicions de resistència al foc definides en el CTE DB- SI. 

Aquest buit es destinarà exclusivament al servei de l’ascensor, sense canalitzacions, 
ventilacions ni instal·lacions tret de les pròpies pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Els materials i equips d’origen industrial acompliran les condicions funcionals i de qualitat que es 
fixen en les normes i disposicions vigents, relatives a fabricació i control industrial. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El buit, el fossar i la cambra de maquinària han d’estar completament acabats, seguint les 
condicions fixades per la D.T. i les instruccions facilitades pel fabricant de cada un dels elements 
que formen la partida d’obra, tenint en compte si és elèctric o hidràulic. 
Fases d’execució 
Fixació de guies i cables de tracció en elevadors elèctrics. 

Fixació de guies i pistó en elevadors d’impulsió hidràulica. 

Col·locació d'amortidors de fossar; de contrapesos, en cas d’elevadors elèctrics; de portes 
d'accés de plantes; del grup tractor i connexions elèctriques, amb dispositius anti vibratoris; del 
quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques, en cas d’elevadors elèctrics; del bastidor i 
cabina amb acabats; de portes de cabina; del limitador de velocitat a la part superior i 
paracaigudes a l’inferior de la cabina; de la botonera de cabina i botoneres de pis, amb les 
corresponents connexions elèctriques; del selector de parades i connexions elèctriques. 

Prova de servei de la instal·lació. Es connectaran elèctricament el quadre de 
comandaments, la cabina i els comandaments exteriors, per mitjà d’elements practicables. Es 
disposarà d’instal·lació fixa d’enllumenat al buit, de dispositiu de parada de l’ascensor al fossar, 
de presa de corrent, d’enllumenat permanent de cabina i de presa de corrent independent a la 
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cambra de maquinària. El dispositiu de socors s’alimentarà independentment de la font de 
l’ascensor. 

Toleràncies 

Portes de cabina- tancament al buit: <= 12 cm; Portes de cabina- porta exterior: <= 15 cm; 
Element mòbil - tancament del buit:<= 3cm; Entre els elements mòbils:<=5cm. 
Control i acceptació 
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents: Dispositiu de 
bloqueig de les portes dels replans. Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els 
moviments ascendents incontrolats (en cas de tall d'energia o d'avaria). Limitador de l'excés de 
velocitat. Amortidors d'acumulació d'energia i de dissipació d’energia.No ha de ser possible 
activar la posada en moviment en el cas que la càrrega superi el valor màxim admissible. Els 
ascensors ràpids han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la velocitat. 
Ha de tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta 
alguna de les portes dels replans i que no permeti obrir les portes dels replans en el cas de que 
la cabina no estigui parada al replà corresponent. Els contrapesos han de quedar instal·lats de 
manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta. El dispositiu que ha 
d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La 
parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa per als 
ocupants. En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant en la cambra que 
allotja el grup tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre 
a cap nova ordre. Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 
  
Amidament i abonament 
ut Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.F. 
  
Verificació 
Comprovacions entre l’expedient tècnic presentat a l’òrgan competent i la instal·lació 
executada. 
Es presentaran certificats d'homologació i proves d’equips i materials. S’exigirà l’autorització de 
posta en servei de l’òrgan competent. 
  

  
SUBSISTEMA SEGURETAT 

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de 
l’incendi, i també la transmissió d’alarma als ocupants de l’edifici.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, 
Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per 
il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la 
certificació de productes. RD 1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad 
contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
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UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu 
transport i ús manual. 
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada 
per: presa d’aigua a façana, columna ascendent d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de 
seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers 
formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de canonades i Boca d’Incendi Equipada.  
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior 
transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada per: centraleta, detectors i xarxa 
elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció 
automàtica de l’incendi. Està formada per: presa d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup 
de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.  
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents 
components de la instal·lació de protecció i extinció d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents 
a les especificades en les normes UNE corresponent a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, 
comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan 
pel que fa a mides, qualitats i materials. 
  
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de 
situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre el 
paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 
50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat 
sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari ha 
de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor 
ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que 
permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha 
de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions 
han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula 
d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La 
palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de 
l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, 
horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat 
amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat 
en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al 
costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els 
enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids 
des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 45mm amb tapa. Columna 
ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu 
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defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir 
els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer 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. 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. 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. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 
metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. 
Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. 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.  
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, 
en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la 
pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar 
connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de 
seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la 
connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les 
frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de 
quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La 
porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de 
quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 
mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els 
esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer 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. 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. 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. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 
metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. 
Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. 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.  



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. 
Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la paret, 
connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-
lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada 
per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La vàlvula s'ha 
de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i 
sòlidament fixat a la paret. Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament 
fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. Alçària del centre 
de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i 
aplomat: ± 3 mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical 
mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i 
tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció 
de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, 
horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig 
previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques 
de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de 
fums, tèrmics de fum, termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a 
la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de fixar sòlidament a la 
superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els 
detectors autònoms de CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al 
punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a la xarxa general 
d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El 
senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; 
han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que els correspon, d'una 
central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els 
treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva 
instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar que les 
característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es 
faran amb els estris adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els 
materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol 
corresponent a electricitat. 
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració 
del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el 
conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions 
fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions 
han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les 
boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat 
al suport en la posició indicada a la D.T., amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 
aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva 
fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior 
horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies 
d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha 
d'estar totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la 
col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
  
Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i 
ruixadors, així com la seva ubicació i muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, 
comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de 
funcionament dels detectors i de la central. 
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Verificacions 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova 
d’estanquitat i resistència mecànica abans de la posta en servei. Dades de la central de detecció 
d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i 
ruixadors: característiques i muntatge. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els tubs. 
  
2 PROTECCIÓ AL LLAMP 
Sistema extern de protecció al llamp amb la finalitat de captar el corrent de descàrrega 
atmosfèrica i conduir-la fins a la posta a terra. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006.CTE DB SU 8, Seguretat enfront al risc causat per 
l'acció del llamp. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), Instrucciones Técnicas Complementarias. 
RD 842/2002. 
UNE. UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios 
generales. 
  
Components 
Captadors: Capten el corrent extern. Poden ser puntes Franklin, malles conductores o 
parallamps amb puntes actives. 
Derivadors o conductes de baixada: Condueixen el corrent de descàrrega atmosfèrica 
des dels captadors fins a la xarxa de connexió a terra. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 
Control i acceptació 
Captadors i derivadors: Dimensions i material. 
  
Execució 
Captadors: Franklin. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 mm, aplomat: ± 20 mm. Muntat 
superficialment a paret, els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de quedar 
ben aplomats perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. Distància entre cada dos suports: 
>= 700 mm. Muntat sobre sòcol, el sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar 
anivellat perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de sortir 
a través de la base, encastat en el paviment. El capçal ha de quedar fixat sòlidament al 
capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i amb el cable de connexió a terra soldat a la 
seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal. 
Derivadors o conductes de baixada: Via d’espurnes. Ha de quedar connectada a la 
instal·lació de protecció contra els llamps. 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. No s'han de transmetre esforços a les connexions elèctriques. El muntatge s'ha de 
fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Tots els elements s'han 
d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques 
tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. La seva instal·lació no ha 
d'alterar les característiques dels elements. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada 
de l'obra de tots els materials sobrants com ara: embalatges, retalls de tubs, etc. 
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Amidament i abonament  

ut els captadors. 

ml els derivadors o conductes de baixada. 
 
3 PROTECCIÓ CONTRA INTRUSIÓ 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció i la transmissió d’alarma 
contra intrusió als edificis. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
  
Components 
Detectors d’infraroigs: Són aparells que detecten la presència de persones dins de l’edifici. 
Contactes: Es col·loquen a les portes i poden ser magnètics o de vibració. 
Central de seguretat: Rep la informació dels detectors i els contactes. 
Sirenes: Porta un senyal lluminós i es col·loca a l’exterior de l’edifici. 
Marcadors telefònics: Poden anar amb alimentació o sense, i poden ser programables. 
Conductors: Seran blindats i apantallats col·locats amb tub. 
Senyalització amb rètols: Plaques de senyalització dels diferents components de la 
instal·lació. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents 
a les especificades en les normes UNE corresponents a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, 
comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan 
pel que fa a mides, qualitats i materials. La posició dels elements ha de ser la indicada a la D.T., 
amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. 
  
Execució 
En general la base de tots els elements ha de quedar fixada sòlidament mitjançant tacs i visos. 
Ha d'estar fixada i en posició vertical i quedarà amb els costats aplomats i anivellats. 
Detectors: Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés 
de la zona que han de protegir. Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos 
conductors, a la xarxa que li correspongui, d'una central de detecció, a 24 V. La tolerància 
d'instal·lació serà de ± 30 mm. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
fixació de l'aparell a la superfície, connexió a la xarxa elèctrica de detecció i prova de servei. 
Contactes: Ha de quedar connectat, mitjançant un sistema de dos conductors, a la xarxa que 
li correspongui, d'una central de detecció, a 24V. El contacte magnètic s'instal·larà en el costat 
corresponent a la zona protegida. L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats a una 
distància d'1 a 12 mm, un sobre la part fixa i l'altre sobre la part mòbil. Si són encastats, els 
contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al parament. 
Central de seguretat: Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de 
detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Les toleràncies d'instal·lació: posició: 
± 30mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3mm. 
Sirenes: Han de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Marcadors telefònics: S'ha de muntar en un lloc de fàcil accés per a l'usuari. Estarà 
connectat perfectament a la línia telefònica. 
Conductors: La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al 
paviment. El conductor ha de penetrar dins de les caixes de derivació i les de mecanismes. No 
hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de 
mecanismes. Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió 
(ITC-MIE-BT-019). Penetració del conductor dins de les caixes >= 10 cm. Toleràncies 
d'instal·lació: Penetració del conductor dins de les caixes: ± 10 mm. 
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Senyalització amb rètols: Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la 
seva fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior 
horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Toleràncies 
d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. 
Control i acceptació 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. 
Conductors: Material, diàmetre i subjecció. 
  
Verificacions 
Secció dels conductors elèctrics i diàmetre dels tubs de protecció. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els conductors. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. 
DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. 
RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 
363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 
9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 
de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites 
de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
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1.1 Connexió a xarxa 

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció 
(CGP). La seva funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una 
companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte 
de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la continuïtat del 
servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o 
Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de 
càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions 
originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar 
tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals 
d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb 
l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal 
vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons 
especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent 
aplicable, a les normes de bona construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En 
general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant 
les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls 
molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com 
les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la 
xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o 
danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en 
compte les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, 
aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 

El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable 
adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint 
ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. 

Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord 
amb la demanda la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels 
edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la 
propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 
60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de 
terra serà de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet 
muntatge superficial, el nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 
0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 
20mm i aplomat + - 2%. 
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Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i 
accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i ancoratges.  

Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i 
caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i 
dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  

Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i 
comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Instal·lació comunitària i interior 

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de 
connexió a l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la 
connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. 
Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim 
possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les 
seves instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la 
companyia subministradora, normes particulars, instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de 
muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 

  
Components  

Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. 
Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i 
subministra energia elèctrica a una instal·lació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la 
col·locació dels comptadors de tots els abonats d’un mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió 
del qual és protegir-les d’intensitats produïdes per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en 
kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final 
de la línia general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una 
instal·lació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui 
produir en la instal·lació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de 
potència i integra tots els dispositius necessaris per assegurar: el comandament, protecció de 
les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic 
(IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, 
Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i 
materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense 
recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a 
l’interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors 
i commutats. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 

Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat 
reduïda. Cables unipolars aïllats. 

Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres 
serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. 

Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència 
serà en funció del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors 
segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de 
qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la 
documentació de projecte, documentació del fabricant, la normativa, especificacions de 
projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant 
les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha 
de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les 
característiques dels elements. 

Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari 
amb conductes aïllats per l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà 
roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la 
col·locació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La 
secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi 
travessaran cap conducció ni instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure 
accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i 
il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un 
armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir 
cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior 
connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, 
a prop de l'entrada i a una alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com 
a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha 
d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors 
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magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les 
bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no 
han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el 
conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del 
cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició ha 
de ser la fixada a la documentació tècnica. 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, que ha de complir les especificacions fixades per la 
direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un 
envà. Tots els elements que es col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar 
feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels 
punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a 
l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa 
base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar 
pels punts disposats amb aquesta finalitat 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: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat 
dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la 
derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor 
magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es 
faran 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. Tubs flexibles: 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 que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels 
tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al 
parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de 
quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre 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. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per 
tram, fixades al sostre o als paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, 
derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o 
reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir 
continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals 
de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb 
tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 
2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 
15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus 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. 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). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K 
per anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució 
de la unitat d'obra inclou les operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el 
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cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han 
de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrotllament dels fils. 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. 
RV-K O RZ1-K: 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 han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, 
ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès 
a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de 
curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el 
diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del 
conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: 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. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de 
quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, 
ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, 
aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, 
la indicada per la direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 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, que ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i 
mecanismes. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i 
situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació 
de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: 
Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, 
automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat 
de circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 

Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; 
Encès de l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per 
unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, mecanismes.  
  
1.3 Posta a terra 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que 
te com a missió evacuar els corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a eventual 
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falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts 
metàl·liques dels dipòsits de gasoil, instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i 
antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer 
galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció catòdica o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall 
amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 

Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o 
flexible. 

Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop 
instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls 
de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop 
instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i 
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació 
tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al 
suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre 
mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha 
d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar 
d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin 
connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les 
connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins 
del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves 
d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors 
dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, 
etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal 
forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt 
superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre 
elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de 
diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la 
utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, 
aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal 
d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament 
per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la col·locació de 
seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres 
elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha 
d'estar en contacte amb elements combustibles. Col·locat superficialment: El conductor ha de 
quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals 
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i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de 
quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. El 
radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa 
de terra. 
  
Amidament i abonament 

ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  
  
2 TELECOMUNICACIONS 
  
Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal·lació. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
RD.Ley 1/98.  
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al 
servei de telecomunicacions per cable. D. 116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i 
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents 
d'emissions terrestres i de satèl·lit. D. 117/2000. 
Reglament del registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 
122/2002. 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003. 
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación 
de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic 
d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al visat de projectes tècnics, annexos i certificats 
d'ICT .  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 
1306/1974. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis 
per cable als edificis. D. 172/99. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
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UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
  
2.1 Antenes 

És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió 
procedents d’emissions terrestres o de satèl·lit. 

  
Components  

Pals: Elements suport de les antenes. 

Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit. 
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a 
l’interior de tubs protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense 
recobriment protector. 
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats 
o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal 
vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements 
que composen la instal·lació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant 
les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en 
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la 
compatibilitat electromagnètica de la instal·lació, seguint les especificacions equipotencials i 
apantallament, entre sistemes en l’interior dels recintes de telecomunicacions. 

Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que 
siguin necessaris. El pal ha de ser vertical i connectat a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 6mm. 
L’alçària màx. del pal serà de 6 metres. 

Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base 
pel pes del pal, el de les antenes i l'acció del vent sigui <= 160 m kg. 

Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar una antena per 
a cada canal captat i transmès a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: 
situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h ; situats a més de 20 m d'alçària: 150 km/h. 
Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col·locarà 
un punt de llum incandescent de 60 W amb corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El 
conjunt metàl·lic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució han de 
connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al peu del pal: <= 8 m. Alçària part 
inferior de l'equip a la part accessible per manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la part 
superior de l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a terra: >= 2 mm2 
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Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil 
per al personal de manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels 
agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació 
provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament 
mitjançant una resistència de 75 ohms. Distància caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm 
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de 
llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat 
al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i 
fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels 
habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es 
pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. Les connexions del cable coaxial 
amb els diferents elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai 
la malla recargolada.  
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats 
o muntats superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar 
aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distància presa al paviment (d): 19 
cm <= d <= 21 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat 
d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en 
contacte metàl·lic directe amb el pal. 
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll 
per l’alimentador. Les connexions aniran protegides sota tub. Les connexions es faran amb 
cable coaxial. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors coaxials.  
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.  
  
2.2 Telecomunicació per cable 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable, des de la xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei 
fins a la presa dels usuaris. 
  
Components  

Xarxa d’alimentació: 

Per cable: 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions 
inferior.(RITI) 

Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions 
superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 

Xarxa de distribució: 
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Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, 
fins al registre d’usuari. 

Elements de connexió: 
Punt de distribució final: Interconnexió 
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, 
vídeo a la carta i vídeo sota demanda. 
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure 
inicialment el cablejat de la xarxa de distribució. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de 
tots els components de la instal·lació. Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 
de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, armaris d’enllaç 
i punt final de la xarxa i presa. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.) Els recintes d’instal·lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es 
garantirà la seva protecció enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat 
electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de l’annex IV del Reial 
Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al 
projecte segons el número de PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets 
oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es 
situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar 
empotrades, en superfície o en canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir 
els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o 
superficials amb unes dimensions mínimes de 40x40x40cm. 
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació 
interior de l’usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs 
es deixarà instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o 
corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés 
radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat 
d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les 
regates quedaran cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó, elements de captació.. 

ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
2.3 Telefonia 
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És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de 
telefonia al públic, des de l’escomesa de la companyia subministradora fins a cada una de les 
preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI). 
  
Components  

Xarxa d’alimentació: 

Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions 
inferior.(RITI) 

Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions 
superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 

Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del 
registre principal RITI, fins al registre secundari. Estarà recobert per una capa de 
característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 

Xarxa de dispersió: 
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van 
dels registres secundaris o punt de distribució fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els 
registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 

Xarxa interior d’usuari: 
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats 
als registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells. Estarà recobert per una capa de característiques 
ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés 
terminal. 
Regletes de connexió. 
Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots 
els components de la instal·lació. Les característiques i limitacions es complementen amb 
l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la connexió 
d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el previst en el 
punt 8 de l’annex II del Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al 
projectes segons el número de PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets 
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oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, 
es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar 
empotrades, en superfície o en canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir 
els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o 
superficials amb unes dimensions mínimes de 40x40x40cm. 
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de 
usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà 
instal·lat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda 
plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric 
del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran 
encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han 
d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres 
serveis: 5 cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon 
sobre taula (d): 0,20 m. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat 
d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
  
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les 
regates quedaran cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó i pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
3 AUDIOVISUALS-COMUNICACIONS 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, Seguretat Estructural, Accions a 
l'Edificació. DB SE-A, Seguretat Estructural-Acer, DB SI-6, Seguretat en cas d'Incendis, 
Resistència al foc de l'estructura. DB SI-Annex D, Resistència al foc dels elements d’acer. DB HS 
1, Salubritat-Protecció enfront la humitat. DB HE 1, Estalvi d'energia, Limitació de demanda 
energètica. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o 
fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. 
Materials d’aportació de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE 
ENV 1090-1:1997. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
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UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

  

  
3.1 Megafonia 

És la instal·lació de megafonia i de sonorització d’ús general, amb equips amplificadors centralitzats i 
distribució en locals d’edificis. 

  
Components  

Equips amplificadors centrals: Unitat amplificadora complementada amb preamplificadors, selectors, 
reguladors... 

Xarxa general de distribució: formada per un o varis circuits de la instal·lació, incloent-hi els següents 
nivells de línies principals de distribució, brancals, línies terminals, conductors bifilars o multiparells, amb tubs 
aïllants rígids o flexibles. Incloent-hi caixes de pas, derivació i distribució. 

Altaveus amb reixeta difusora o caixa acústica. 

Selectors de programes, regulació de nivell sonor, atenuadors de so. 
Tot l’equip anirà acompanyat d’una escomesa d’alimentació per al subministrament de l’equip amplificador 
d’energia elèctrica procedent de la instal·lació de baixa tensió i per a la connexió de l’equip a la xarxa de 
posta a terra. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal 
vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en projecte sobre tots els elements que 
composen la instal·lació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant 
les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha 
de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en 
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les 
característiques dels elements.  
Amplificador .Centraleta de megafonia. Pupitres i micròfons. 
Ha de quedar connectat correctament a cadascun dels accessoris. Les connexions han d'estar 
fetes amb els connectors normalitzats adequats. No ha d'estar connectat a una tensió més gran 
de la indicada pel fabricant. La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la 
DT. La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure. Ha de quedar instal·lat en lloc 
ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30º C. Ha d'estar 
allunyat d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de vibració o 
soroll. S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip. El muntatge s'ha 
de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. Tots els elements s'han d'inspeccionar 
abans de la seva col·locació. Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Altaveus: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del 
fabricant. Com a mínim ha d'estar col·locat amb tres punts de fixació. La posició ha de ser la 
reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Els suports han de quedar fixats 
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sòlidament. L'element ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos. Distància mínima 
al paviment: 180 cm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 
Atenuadors de so: L’atenuador ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge 
superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge encastat), almenys per dos punts mitjançant 
visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i plans sobre el parament. Els cables han de 
quedar connectats als seus borns per pressió de cargol. La posició ha de ser la indicada a la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució: posició: ± 20 mm i 
aplomat: ± 2% 
Cablejat per megafonia: La connexió ha d'estar feta sobre els següents elements: 
regulador del nivell sonor, selector de programes, central de megafonia, altaveus. Els cables 
han de penetrar dins dels conductes. Els empalmaments han d'estar fets amb regleta o borns 
de connexió. La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral·lelament al 
sostre o al paviment. Un cop instal·lat i connectat a la central de megafonia no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. La posició ha de ser la fixada a la DT. Si es 
col·loca muntat superficialment, el cable ha d'anar fixat al suport i si es col·loca en tub o canal, 
el cable ha de quedar instal·lat sense tensions. La distància del cable a qualsevol tipus 
d'instal·lació ha de ser de 20 cm. Distància entre fixacions: <= 40 cm. Resistència de les 
connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat 
d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 
d'embalatges, retalls de materials, etc. 
  
Verificacions 

Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran 
cobertes de morter i guix. Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals i safates.  
ut amplificadors, centraletes, pupitres, micròfons, altaveus, atenuadors de so  
  
3.2 Interfonia i vídeo 
Està composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de 
vídeo camares de gravació, i un sistema interior de recepció de trucades i imatges amb un 
monitor interior i sistema obreportes i que també es pot mantenir una conversa interior-
exterior. 
  
Components  

A l’entrada de l’edifici: 
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador. 
Obreportes elèctric. 
Aparell d’usuari de comunicació. 
Tubs, cables i caixes de derivació. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de 
tots els components de la instal·lació.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de 
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començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es 
procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.)  
Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador: Poden anar encastades o 
muntades superficialment. La càmera no s’ha d’orientar cap a fons lluminoses potents. Ha de 
quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Equip d’alimentació d’intercomunicador: S’ha de muntar en un lloc sec i d’accés fàcil 
per al personal de manteniment. 
Obreportes elèctric: S’ha de col·locar encastat al marc de la porta a l’alçària corresponent 
perquè hi encaixi el pestell del pany. Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el 
senyal elèctric, i ha de garantir que no es pot obrir si no es rep. 
Aparell d’usuari de comunicació: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació 
segons les instruccions del fabricant. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 
Tubs i cables: No hi haurà cap discontinuïtat en els empalmaments dels trams de cablejat. 
Tindran un codi de colors diferents a la telefonia i a la TV. Es respectaran les seccions mínimes 
indicades en els esquemes i plànols de la instal·lació. El cablejat anirà muntat protegit dins d’un 
tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors d’aquesta instal·lació. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació d’elements. Alçada de col·locació. Profunditat 
d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les 
regates quedaran cobertes de morter i guix. Proves de funcionament de la instal·lació i recepció 
de senyal. 
  
Amidament i abonament 
ut placa carrer, equip alimentació, obreportes, aparell d’usuari. 
ml canalitzacions, tubs i cables.  
  
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
1 APARELLS SANITARIS 
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen 
de subministrament d'aigua freda i calenta amb aixetes i accessoris que estan connectats a la 
xarxa de sanejament.  
 
Components  
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, col·locats 
de diferents maneres, sistemes de fixació utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva 
resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, resines, 
fosa.  
Característiques tècniques mínimes 
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, 
abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El 
suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas d’aigüeres i 
lavabos encastats serà el propi moble. 
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les 
fixacions subministrades pel fabricant.  
Control i acceptació  
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els 
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certificats corresponents, es comprovaran les seves característiques aparents, verificant la no 
existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de recepció 
amb els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible 
material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la 
col·locació dels aparells sanitaris i posterior col·locació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es 
protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haurà contacte entre el 
possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  
Fases d'execució  
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells 
sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedirà al marcat per un instal·lador autoritzat 
d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.  
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel 
fabricant, les unions se segellaran amb silicona neutra o pasta selladora, igual que els junts 
d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, tindran instal·lada presa de terra amb cable de 
coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l'estanqueitat de la 
connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells de 
descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega 
vertical. Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que 
l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus 
elements suport.  
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les 
aixetes i mecanismes i es connectaran amb la instal·lació de fontaneria i amb la xarxa de 
sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar 
lliurement a una distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell 
màxim del sobreeixidor. Els mecanismes d'alimentació de cisternes, que comportin un tub 
d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu d’antiretorn. 
Toleràncies d'execució.  En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i 
aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al plànol horitzontal < o = 5 mm. Inodors, 
bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.  
Control i acceptació 
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb 
les aixetes. El nivell definitiu de la banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre 
revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb silicona 
neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran 
precintats o si escau es precintaran evitant la seva utilització i protegint-los de materials 
agressius, impactes, humitat i brutícia.   
 
Amidament i abonament 
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i 
fixacions, i exclosos aixetes i desguassos.  
 
 
Terrassa, 17 març de 2020 
 
 
 
Sara Rebolleda Mir      Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta municipal     Arquitecta tècnic municipal 
 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=silicona
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=grifer%C3%ADa
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=grifer%C3%ADas
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=silicona
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=grifer%C3%ADa
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V. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS  
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GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 
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ESTUDI AMBIENTAL 

1. RESPONSABILITATS 

El responsable de portar a terme l’aplicació del Pla de Gestió Ambiental en cada una de les obres serà el Cap 
d’Obra, sota la supervisió del la Direcció d’Obra i representants de Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Terrassa. 
L’objecte del present annex descriu les activitats a realitzar relacionades amb la gestió de la Qualitat, la 
Prevenció, la gestió del residus i el Medi Ambient en general de les obres incloses en la MEMÒRIA DEL 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A L’ADEQUACIÓ DE LA MASIA DELS BELLOTS. 
El temps d’execució previst de les obres serà de 12 mesos. En aquest període s’aniran realitzant les diferents 
actuacions, esmentades en el projecte executiu i en l’Estudi de Seguretat i Salut, en les que li serà d’aplicació 
el present annex. 

2.  RELACIÓ DELS FACTORS D’IMPACTE 
La realització de les obres comporta un impacte, en molts casos negatiu, sobre diferents factors del medi 
receptor. 
Un cop identificats aquests impactes es descriuen les alteracions detectades i es proposen l’aplicació de 
determinades mesures d’actuació, dites mesures s’han de considerar simultàniament a l’execució de l’obra 
amb l’objectiu de corregir, minimitzar i reduir la magnitud de l’alteració esmentada. 
En aquest apartat es descriuen els possibles impactes ambientals del projecte executiu. El desenvolupament 
d’aquests s’organitza segons l’afectació dels diferents medis. 
Els impactes amb més contundència sobre el medi es succeeixen durant el període d’obres, el qual serà un 
període de temps limitat. La fase d’explotació és menys incident ja que només quedarà un impacte visual i 
social dels nous equipaments o els antics equipaments rehabilitats. El factor més fràgil és l’impacte en la 
població veïnal. Un dels objectius és minimitzar l’impacte de les diferents obres a la població de la zona. 

3.  DE MESURES PREVENTIVES A INSTAL·LAR 
Es determina una sèrie de mesures preventives i/o correctores que han de permetre una minimització dels 
impactes negatius de cada una de les actuacions de l’obra.   
3.1. PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE BONES PRÀCTIQUES A L’OBRA PER A TOT EL 
PERSONAL IMPLICAT  
Per tal de poder implantar una gestió ambiental a l’obra i que aquesta funcioni és importantíssim la formació 
ambiental de la totalitat del personal que intervingui en aquesta (Cap d’Obra, encarregats, oficials i peons).  
Abans de començar, es comunicaran detalladament tots els aspectes de gestió ambiental a l’obra a tot el 
personal. Es realitzaran diferents tipus d’accions de comunicació ambiental amb tot el personal: 

1. Tot el personal de l’obra tindrà accés a una còpia del Pla de Control Ambiental  de l’Obra. 
2. Es realitzarà una sessió de formació per a tots els treballadors. Es disposarà del registre conforme 
s’ha fet aquesta sessió amb la signatura de les persones que l’han rebut. 

Aquesta formació ambiental haurà de tenir detallats els següents punts: Condicions de l’entorn, Gestió de 
Residus, gestió d’abocaments, Soroll i vibracions, Pols, Emmagatzematge i manipulació, consum d’aigua i 
d’energia i Emergències mediambientals.   
3.2. EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES  
Els efectes negatius relatius a la contaminació atmosfèrica s’agrupen fonamentalment en la producció 
d’emissions de la combustió per part de la maquinària emprada a l’obra i en la producció de pols i partícules 
durant la fase d’obres.  
Per a controlar aquesta contaminació, serà necessària l’execució d’una sèrie de mesures sobre la maquinària 
i sobre la generació de pols que es detallen a continuació:  
3.2.1.- Maquinària d’obra  
Per tal de controlar l’emissió de contaminants de la maquinària present a l’obra, des de la direcció d’obra es 
controlarà que tota la maquinària hagi passat la corresponent ITV i les diferents revisions periòdiques que li 
siguin exigides per llei, els registres que certifiquin les diferents revisions de la maquinaria hauran de trobar-
se en l’obra a disposició de qualsevol membre de la direcció d’obra o de la propietat que ho sol·liciti.  
3.2.2.- Emissions de pols en obra  
Es prendran les mesures necessàries per reduir al mínim possible aquelles activitats que originin pols i evitar 
que es dispersin a l’atmosfera productes o materials perillosos o nocius, d’acord amb la reglamentació 
tècnica que sigui d’aplicació en cada moment. Tant en aplecs de materials com les caixes dels camions que 
transportin materials, han d’anar coberts amb lones, per evitar la producció de pols.   
Es minimitzarà en la mesura que es pugui l'emissió de pols en obra mitjançant traçats adequats de vials, 
regs, altures d'arreplegues o apantallaments naturals o artificials.   
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S’evitarà en dies de vent fort les actuacions que puguin comportar gran generació de pols. Es controlarà que 
la velocitat de la maquinària sigui moderada.  
3.2.3.- Emissions acústiques  
El focus de generació pot provenir tant per part de la maquinària present en l’obra com per l’activitat dels 
treballadors que hi treballen   
L’horari de treball (treballs a la via pública) ha d’estar comprès entre les 8 i les 22 hores. Només en casos 
especials, que per la seva gravetat o urgència així ho requereixin, podrà variar-se aquest horari amb prèvia 
sol·licitud a l’Ajuntament.  
Com a mesures generals orientades a la disminució de la contaminació per soroll es proposen: 
 • Identificar les activitats potencialment contaminants per sorolls. 

• Tota la maquinària i equips d’obra disposaran del corresponent “marcatge CE” i indicació del 
nivell de potència  acústica, segons el que s’indica a l’article 11, 12 i annex Real decret 
212/2002, de 22 de febrer. 

• La totalitat de la maquinària tindrà la  ITV actualitzada, i les revisions periòdiques que siguin 
exigibles. 

• En compliment de l’estudi de seguretat, es proveirà de protectors auditius els treballadors, 
quan sigui necessari. 

• Mesurar el soroll de les diferents màquines que participen en les obres per tal de determinar 
els seus nivells sonors, sempre que hi hagi qualsevol queixa de la població veïna o que es 
consideri necessari. 

3.3. ABOCAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS  
En principi, en aquesta obra no hi ha d’haver abocaments d’aigües residuals, sinó és per raons  accidentals.  
Es prendran com mesures generals de protecció: 

• No produir abocaments de cap tipus d’olis o combustibles de maquinària. 
• S’utilitzaran les rutes i accessos establerts, per a evitar el pas continuat d’aquests en les 

zones crítiques. 
•  Cadascun dels punts d'abocament d'aigües residuals de l'obra (en el cas de que n’hi hagin), 

hauran de comptar amb la corresponent autorització d'abocament, excepte exempció expressa 
de l’Ajuntament de Terrassa. 

3.3.1 Aigües resultants de la neteja de cisternes de formigó o similar  
En el cas que l’obra requereix de la utilització de formigó, en cap cas es realitzaran les neteges de cisternes 
de formigó o similar en els límits de l’obra. Serà responsabilitat de l’empresa subministradora de formigó la 
neteja dels camió formigonera  
3.3.2 Aigües sanitàries procedents d’instal·lacions provisionals  
Les característiques de l’obra no contempla la instal·lació d’equipaments provisionals que puguin generar 
aigües sanitàries.  
3.4. AFECCIONS AL SÒL I A L’ENTORN URBÀ  
Una singularitat de les obres, és el fet que en alguns dels casos es treballa sobre el sòl que no es troba 
asfaltat, ni cimentat, cosa que fa que es puguin produir abocaments de tot tipus de residus directament al sòl, 
per tant, és bàsic evitar aquests abocaments i, en cas que es produeixin, definir les pautes adequades per 
reutilitzar-los o valoritzar-los, o, si no és possible, gestionar-los amb gestors autoritzats per l’Agència de 
Residus de Catalunya.  
3.4.1 Compactació per trànsit de vehicles  
Es produeix com a conseqüència del trànsit dels vehicles i la maquinària de l’obra en zones alienes al 
projecte. Principalment en aquelles activitats de l’obra que impliquen ocupació temporal del sòl o en 
freqüentació de determinades zones.  
Per tal d’evitar la compactació del sòl s’ha d’adequar els circuits de pas de vehicles, de les zones 
d’emmagatzematge i instal·lació d’infraestructures.   
3.4.2 Protecció de la capa vegetal del sòl  
No es preveu l’afectació de la capa vegetal del sòl.   
3.4.3 Vessaments derivats de neteges de maquinària i vehicles  
La obra no és el lloc on realitzar la neteja dels vehicles. Serà responsabilitat de l’empresa constructora, la 
neteja dels vehicles en zones que estiguin degudament condicionats de forma que no provoquin una 
contaminació del medi.  
3.4.4 Ocupació de voreres  
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En principi no es preveu cap ocupació de cap vorera propera a l’àmbit de l’obra. En el cas que es requerís 
una ocupació de voreres, aquestes s’hauran de senyalitzar, instal·lar tanques i il·luminar (si és necessari) les 
zones ocupades, i protegir les espècies vegetals que es puguin veure afectades.  
3.4.5 Enfangament de calçades i voreres  
En el cas que es prevegi que la maquinària utilitzada en l’obra pugui embrutar els vials d’accés, es 
programarà la neteja d’aquesta.   
3.4.6 Desviaments o talls de vies  
Sempre que sigui necessari un desviament o tall de vies, haurà sol·licitar-se a l’Ajuntament de Terrassa.  
3.4.7 Protecció d’elements vegetals significatius  
No està prevista cap actuació on la vegetació de les zones es pugui veure afectada.   
Malgrat tot, en cas que es trobessin en l’entorn de les elements vegetals significatius dels quals s’ha de 
garantir la seva preservació, s’haurà de tenir cura durant el temps que duri l’obra. Sigui quina sigui la situació 
aquests elements seran significatius, bé per aspectes simbòlics de la població o bé per aspectes legislatius.   
3.4.8 Abocament accidental en voreres  
Olis procedents d’abocaments accidentals a l’obra (potencial)   
Es produeix en cas de pèrdua accidental per part de maquinària sobre sòl no protegit. Per tal de minimitzar 
els seus aspectes negatius, es recomana: 
 • Incorporar aquest aspecte en la formació mediambiental dels treballadors 
 • Tenir la maquinària en perfecte estat de manteniment. 
 • Inspeccionar diàriament la maquinària. 
 • En cas que es produeixin abocaments accidentals s’ha de sanejar el terreny i  s’han de 

retirar els residus especials mitjançant un gestor autoritzat. 
 • Els manteniments i les reparacions de maquinària no es realitzaren en cap   
 cas en la pròpia obra. 
3.4.9 Abocament accidental de gasoil a l’obra (potencial)  
Es produeix com a conseqüència de fuites en la maquinària de l’obra. Per tal de minimitzar els seus aspectes 
negatius, es recomana: 

• Incorporar aquest aspecte en la formació mediambiental dels treballadors de l’obra  
 perquè evitin aquest tipus d’abocaments. 
• En cas que es produeixin abocaments accidentals sobre el sòl, s’ha de  sanejar el  
 terreny i s’han de retirar els residus especials mitjançant un gestor autoritzat. 

3.4.10 Afectació a la mobilitat de l’entorn  
Es produeix per la presència de maquinaria a l’obra i als entorns d’aquesta. En principi no es preveu 
l’afectació a cap vorera ni el tancament de cap carrer, en el cas que s’hagués de produir per algun fet 
puntual, es senyalitzarà amb cartells visibles per la població on es senyalitzarà l’entrada i sortida de 
maquinaria i els diferents accessos a l’obra així com informació general de les dades de l’obra, complint en 
tot moment la senyalització detallada a l’Estudi de Seguretat. Durant l’obra s’anirà comunicant amb la deguda 
senyalització les diferents actuacions que es realitzin a aquesta que puguin influir en la mobilitat dels veïns.  
3.5. ESTALVI I CONTROL DE CONSUM DE RECURSOS  
Els recursos que cal gestionar amb més cura a les obres des d’un punt de vista mediambiental són: l’aigua, 
l’electricitat i el combustibles. Durant l'execució de l'obra se seguiran unes pautes generals amb la finalitat de 
reduir els consums d’aquests recursos.  
Per l’estalvi de l’aigua i l’electricitat de l’obra, es compta amb la formació ambiental donada a la totalitat dels 
treballadors. En el cas del combustible es recomana parar la màquina en operacions relacionades amb l’ús 
de maquinària, en períodes d’espera i, en general, sempre que sigui possible, assegurar el correcte estat de 
manteniment de la maquinària, potenciar l’ús de màquines amb catalitzadors de tres vies, adquirir màquines i 
vehicles de baix consum. 
3.5.1 Reutilització dels materials d’obra 
Aquells materials que no puguin ser reutilitzats seran duts a abocador autoritzat segons la legislació vigent, 
comprovant que es disposa de les llicències i permisos corresponents per a la realització de dits abocaments.   
Les mesures que es disposaran per a que es porti a terme per a realitzar una adequada gestió de les terres i 
materials d’obra són fonamentalment les següents:   

• Abocar de forma controlada les terres sobrants no reutilitzables, utilitzant zones d’abocament 
controlades i amb les degudes autoritzacions i llicències d’abocament. 

3.5.2 Compra de materials de construcció ambientalment correctes: criteris d’elecció de materials. 
El tipus de material més adient per a una determinada aplicació depèn de factors diversos (clima, entorn, 
etc).  
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Els materials que disposen d’una etiqueta ecològica  atorgada per una institució independent i de reconegut 
prestigi, garanteixen un bon comportament ambiental. Igualment, les empreses que disposen de la 
certificació ISO 14001 i EMAS garanteixen una millora ambiental continuada en els seus processos.   
Es seguiran els següents criteris alhora d’escollir els proveïdors i materials a utilitzar: 
 • Escollir materials durables i de baix manteniment. 
 • Disposar d’informació àmplia i precisa de les condicions més adients de   
 col·locació i utilització dels materials per treure’n les màximes prestacions. 

• Exigència als proveïdors de la informació necessària sobre les característiques dels materials 
i llur composició, garantia, distintius de mediambient, qualitat i plans de manteniment. 

• Donar prioritat a materials simples, d’un sol component i fàcils de muntar i desmuntar per 
permetre’n un nou ús o reciclar-los amb facilitat. 

• Incorporar materials estàndards ja que faciliten la seva utilització, així comla seva reposició i 
reparació. 

• Donar prioritat a la compra de materials a subministradors propers a l’obra per tal d’afavorir la 
reducció de consum de combustible i emissions associades al transport de mercaderies. 

 • Exigir al fabricant el subministrament de productes que disposin del    
 marcatge CE. 
 • Escollir materials i productes ecològics amb certificacions o distintius que   
 garanteixin una millor incidència ambiental. 
 • Planificar les quantitats de productes que cal comprar i ajustar-les a l’ús    final 
segons els amidaments i l’experiència. (Evitar els excedents) 
 • Donar preferència a aquells proveïdors que informen l’usuari de les    
 característiques que els componen i del percentatge de material reciclat    que 
incorporen. 

• Donar preferència a aquells proveïdors que es responsabilitzen de la gestió dels seus 
productes. 

 • Donar preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes   
 amb sistemes d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o que    utilitzen 
recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables,     retornables, 
reutilitzables, etc. 
3.6. EMMAGATZEMATGE DE MATERIALS A L’OBRA 
 Es preveu que l’emmagatzematge en obra sigui mínim. 
 •  Cal planificar l’execució de les compres de manera que l’estoc de material   
 a l’obra sigui el mínim possible i assegurar la seva posada en obra al mes   
 aviat possible. 

•  Habilitar una o diverses zones per a l’emmagatzematge en funció dels  diferents 
 materials que s’utilitzin a l’obra i l’espai d’aquesta. 
 

•  És important preveure amb el temps suficient la zones d’emmagatzematge i tenir  em 
compte que és molt probable que aquestes zones puguin variar com a  conseqüència de la 
dinàmica de l’obra. 

Aquestes zones tindran en compte: 
 • Definir les zones d’aplec de materials a prop de la zona de col·locació    
 d’aquests sempre i quan sigui possible. 
 • S’ha d’evitar habilitar zones d’emmagatzematge en aquells indrets amb    vent 
fort i molt fort. 
 • S’ha d’evitar habilitar zones d’emmagatzematge en aquells indrets amb   
 trànsit intens. 
 • L’emmagatzematge dels materials perillosos ha d’estar sota coberta, en   
 zones de poc tràfic per evitar cops i sobre superfícies impermeables. 
El responsable de l’emmagatzematge dels materials ha de realitzar inspeccions periòdiques per assegurar 
que els materials estiguin endreçats i al dia. Tasques: 
 • Col·locar cartells indicatius per al coneixement dels operaris amb la    
 senyalització de les zones d’emmagatzematge dels materials (zona de    
 materials perillosos, zona de materials fràgils, etc.). 
 • Emmagatzemar i transportar els materials respectant les indicacions del   
 fabricant (límit d’apilament, materials fràgils, etc.). 
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 • Cobrir els materials que es podem malmetre en cas de pluja i tapar-los    
 amb plàstics, etc. 
 • L’emmagatzematge d’armadures o elements metàl·lics s’ha de realitzar   
 sobre bases de fusta que impedeixin el seu contacte amb el terra. 
 • L’emmagatzematge de les peces de petites dimensions han d’estar en    
 caixes o similar, de manera que s’evitin pèrdues, costos i afeccions    
 innecessàries. 
 • L’emmagatzematge dels dipòsits de gasoil i d’altres líquids considerats    
 perillosos han d’estar sobre cubetes o sobre superfícies impermeables per   
 evitar el contacte amb el sòl i poder recuperar el producte en cas de    
 vessaments accidentals. 

• L’emmagatzematge de materials pulverulents ha protegit mitjançant veles o lones o bé 
protegit per sitges d’abassegament. 

 • Donar les instruccions necessàries a l’operari/s segons les indicacions    
 anteriors de manera que els treballadors coneguin quines són les diferents   
 zones d’emmagatzematge, quins materials s’hi ha d’emmagatzemar en    
 cada una d’elles, criteris a complir, etc. 
3.7. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
El contractista ha de presentar un pla de gestió de residus.  En aquest apartat hi ha una estimació del volum 
de cada tipologia de residus que es poden generar en cada una de les actuacions previstes en el present 
projecte,  diferenciant per actuacions en cada un dels districtes.  
3.7.1 Gestió dels residus  
Per planificar una correcta gestió dels residus, s’aplicarà sempre que sigui possible l’ordre de prioritats 
següent: prevenir, reduir, reutilitzar, reciclar.   
Classificació dels residus: 
a) RESIDU INERTS:  Son aquells que no presenten cap risc de pol·lució de les aigües, dels sòls i de 
l’aire. En general son constituïts per elements minerals estables o inerts, en el sentit que no son corrosius, 
irritants, inflamables, tòxics, reactius etc. En definitiva son plenament compatibles amb el medi ambient. Els 
principals materials que formen els residus de construcció son d’origen petri i dons, inerts. Poden ser 
reutilitzats a la pròpia obra o reciclats en centrals d’àrids mitjançant un senzill procés mecànic de 
emmatxucament. 
b) RESIDU NO ESPECIAL o residu banal: Son aquells que per la seva naturalesa, poden ser tractats o 
emmagatzemats a les mateixes instal·lacions que els residus domèstics. Aquesta característica els diferencia 
clarament dels residus inerts i dels que són potencialment perillosos, perquè determina les seves possibilitats 
de reciclatge. De fet, son reciclats en instal·lacions industrials juntament amb altres residus i poden ser 
utilitzats novament formant part de materials específics de la construcció o altres productes de la industria en 
general. 
c) RESIDU ESPECIAL: Existeixen residus de la construcció i que són formats per materials amb 
determinades característiques que els fan especialment perillosos i que poden ser considerats com a residus 
especials. 
Son potencialment perillosos els residus que contenen substàncies inflamables, tòxiques, corrosives, irritants, 
cancerígenes i que provoquen reaccions nocives en contacte amb altres minerals, Aquest residus 
requereixen un tractament especial amb el fi d’aïllar-los i de facilitar-ne el tractament específic o la deposició 
controlada. 
Durant la realització de les diferents actuacions objecte del present projecte, no es preveu la generació de 
residus especials, En el cas que es generessin la seva gestió s’hauria de realitzar segons es detalla en el 
present annex.   
Els apilaments de residus o contenidors se senyalitzen mitjançant panells amb pictogrames característics, per 
a facilitar la seva identificació.   
Dins la gestió dels residus que es poden generar a l'obra es distingeixen entre els residus perillosos, olis 
usats, residus urbans, i residus inerts.   
Poden aparèixer altres tipus de residus en l’obra, en el punt 6.7.9 s’adjunta una taula on es descriuen la 
totalitat de la tipologia de residus que es considera que es poden arribar a generar, en el cas que 
apareguessin nous residus no detallats en la citada taula, hauran de ser classificats amb el seu codi CER i 
gestionat segons les directrius de l’agència de residus de Catalunya.  
3.7.2 Residus de construcció i demolició:  
Els residus de construcció i demolició, es segregaran en la obra, en contenidors o abassegaments 
separatius.  



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert 
Patrimoni i Manteniment 

 

 
Totes les restes de runa i terra que no siguin aprofitables per la realització de l’obra seran portades a un 
gestor autoritzat per un transportista de residus autoritzat. En la gestió post-obra dels residus, sempre es 
prioritzarà el reciclatge i la valorització, abans que la deposició.    
3.7.3 Residus urbans:  
Els residus provinents dels embalatges dels materials de construcció: paper- cartró, plàstic, etc. Aquests 
residus es segregaran en contenidors específics. En condicions normals de volum i característiques es 
retiraran a través dels serveis municipals de recollida, per al que s'utilitzaran els recipients corresponents que 
autoritzi o disposi l'Ajuntament. En el cas que, bé per les quantitats com per les característiques o localització 
de l'obra, no es retirin pels sistemes habituals, se sol·licitarà a l'Ajuntament un contenidor apropiat i la seva 
retirada quan es trobi ple o bé, es procedirà a través d’un transportista autoritzat, perquè els traslladi a un 
gestor autoritzat.  
3.7.4 Residus perillosos:  
No es preveu la generació de residus perillosos de forma normal en aquesta obra.  
A l'interior de l'obra s'habilitarà una zona per a l'emmagatzemament temporal dels residus perillosos generats 
(aquest emmagatzemament no excedirà mai de sis mesos, tal com estableix la legislació). En aquesta zona 
s'evitarà el contacte directe dels bidons o contenidors amb el sòl nu, mitjançant una solera de formigó, safata 
de protecció del sòl o un altre dispositiu, d'aquesta manera en cas de ruptura del recipient, fuga o vessament 
s'evitarà la contaminació del sòl. En la mesura que sigui possible aquest emmagatzemament s'efectuarà sota 
teulada o s'evitarà mitjançant tapes hermètiques que la pluja pugui penetrar a l'interior dels bidons i 
contenidors. Aquests envasos i contenidors han d'evitar pèrdues de contingut i estar realitzats amb materials 
resistents i no susceptibles de ser atacats pel residu que contenen.  
Tots els residus es trobaran convenientment etiquetats amb una etiqueta com a mínim de 10 x 10 cm que 
contindrà dades com: nom, direcció i telèfon del centre de treball, data d’envasament i natura dels riscos 
mitjançant pictograma corresponent en negre sobre fons groc-taronja.  
Se seleccionarà un Gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, al qual se li enviarà una 
“Sol·licitud d'admissió de residu” per a cadascun dels residus. Se sol·licitarà contestació per escrit per part del 
gestor que de ser positiva suposarà el “Fitxa d'Acceptació” del residu. Aquest document es conservarà durant 
5 anys, i que s’adjuntarà a l’informe final de l’obra.  
Per a la retirada del residu per part del gestor es reomplirà el “Full de Seguiment de residus perillosos” el 
format del qual és subministrat per l’Agència de Residus de Catalunya .. En el moment de la retirada es 
comprovarà que tant el transportista com el vehicle estan autoritzats per al transport de mercaderies 
perilloses per carretera. 
3.7.5 Olis usats:  
No es preveu la generació d’olis usats de forma normal en aquesta obra.  
En cas de que se’n generin, s’intentarà enretirar desprès de la jornada, i en el cas que no fos possible, 
s'establirà un lloc específic dins el magatzem de residus tòxics i perillosos per al seu emmagatzematge.  
3.7.6 Senyalització dels residus.  
Una vegada que es coneix l’existència i generació dels diferents residus i s’ha classificat en perillosos i no 
perillosos, aquests s’han d’envasar, emmagatzemar i etiquetar adequadament. La correcta segregació dels 
residus tant perillosos com no perillosos és un dels punts fonamentals per realitzar una bona gestió.  
Els diferents contenidors dels residus hauran d’estar degudament senyalitzats. 

 
Residu inert: residus admesos la ceràmica, el formigó, les pedres, etc. amb codis CER 170107, 170504 
(codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

  
Residu no especial: residus admesos la fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix., etc. amb codis CER 
170201, 170407, 150101, 170203, 170401 (codis  de residus no especials). 
Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, en el cas que es realitzi una separació més 
selectiva hem d’utilitzar el cartell específic per cada tipus de residu com poden ser: 

       
Fusta   Paper i cartró  Cables elèctrics  Plàstics 
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Residus especials: Aquest símbol identifica als residus especials de forma genèrica i pot servir per senyalitzar 
la zona d’aplec habilitada pels residus especials. No obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en 
compte els símbols de perillositat a cadascun i senyalitzar els envasos corresponents d’acord amb la 
legislació vigent. 

 
3.7.7 Bones pràctiques en la gestió de residus a l’obra: 
 • Destinar un espai en el recinte de l’obra per  a la correcta classificació dels   
 residus. 
 • Fer una correcta classificació dels residus per tal d’afavorir-ne el reciclatge   
 posterior. 
 • Distribuir petits contenidors per les zones de treball amb l’objectiu de    
 facilitar la segregació dels diferents tipus de residus. 
 • Senyalitzar convenientment els contenidors en funció del tipus de residu    que 
puguin admetre. 
 • Formar els treballadors i les subcontractes  perquè col·loquin els residus   
 en el contenidor corresponent (segons el tipus de residu, si se’n preveu o no el   
 reciclatge, etc.) i controlar periòdicament si la classificació es fa d’acord amb les  
 instruccions. 
 • Preservar els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables   
 que es puguin generar en l’obra. 
 • Registrar les quantitats i característiques dels residus que es transporten   
 des dels contenidors fins als gestors autoritzats. 

• Guardar els albarans de transmissió de residus (tant especials com no  especials) i de 
qualsevol altre document que justifiqui que el residu s’ha gestionat correctament mitjançant 
un gestor autoritzat (ja s’hagi destinat a abocador, a reciclatge o a plantes de transferència, 
etc.). En l’informe final d’obra s’hauran d’adjuntar tant la relació de residus generats 
(quantificat en pes o en volum), com la totalitat dels albarans i fulls de seguiment derivats 
de l’obra.  

3.7.8 Previsió de generació de residus per activitats de l'obra:  
A continuació es fa una previsió de la tipologia de residu que es preveu es puguin generar durant la 
realització de les diferents actuacions. El contractista haurà de quantificar la generació d’aquest i classificar-
los per tipologia segons el codi CER.  
3.7.9 Càlcul del Volum de residus per cada una de les actuacions: 
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No es preveu la generació de residus especials, en el cas que es generessin la seva gestió s’hauria de 
realitzar segons s’ha detallat en el present annex.  
3.7.10 Operacions de gestió de residus:  
L’obra te dos tipus de gestió de residus, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra.  
Gestió de residus Interna a l’obra: 
La segregació inicial, és a dir interna d’obra, es farà per RESIDUS INERTS I RESIDUS NO ESPECIALS.   
Una vegada que es coneix l’existència i generació dels diferents residus i s’ha classificat en perillosos i no 
perillosos, aquests s’han d’envasar, emmagatzemar i etiquetar adequadament. La correcta segregació dels 
residus tant perillosos com no perillosos és un dels punts fonamentals per realitzar una bona gestió.  
Gestió de residus Externa a l’obra:  
El constructor haurà de fer constar en el PLA DE GESTIÓ de residus, la instal·lació de destí, amb la relació 
esperada de  volums i pesos relacionada en aquest expedient, i haurà d’aportar certificació acreditativa de 
especificant , ames del la tipologia de residu gestionada, el productor, el número de llicencia, i quantitat, en el 
cas de tractar-se d’un gestor de recollida, magatzematge, transferència o transport haurà de transmetre al 
posseïdor o al gesto que li entrega el residus  els certificats de l’operació de valorització o d’eliminació que 
foren sotmesos els residus.  
En el cas de que durant el procés d’inspecció, la Direcció d’obra trobes a l’edificació residus especials hauran 
de ser tractats específicament i assenyalant el destí, dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 
separació, transferència o dipòsits controlats.   
Es facilita la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya, www.arc-cat.net.  
Pels residus més rellevants de l’obra, sense detriment de qualsevol altre gestor autoritzat per l’agència de 
residus.  
3.7.11 Responsabilitats referents a la gestió de residus:  
RESPONSABILITATS DEL DIRECTOR D'OBRA 
Serà responsabilitat del Director d'Obra el fet de: 

- Que es minimitzi i es redueixi les quantitats de matèries primeres que s’utilitzin  i dels residus 
que s'originin. 

971,00 m2

Rehabilitació integral 0,9
Reforma afectant elements estructurals 0,7
Reforma no afectant elements estructurals 0,5 20,00 %
Reforma poca entitat 0,3

0,7 m2

Superfície equivalent 485,50 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0859 41,6972 0,0896 43,4862
obra de fàbrica 0,0366 17,7858 0,0407 19,7599

formigó 0,0365 17,7033 0,0261 12,6473

petris 0,0079 3,8160 0,0118 5,7289

guixos 0,0039 1,9066 0,0097 4,7191

altres 0,0010 0,4855 0,0013 0,6312

   embalatges 0,0043 2,0716 0,0285 13,8513
fustes 0,0012 0,5860 0,0045 2,1848

plàstics 0,0016 0,7671 0,0104 5,0249

paper i cartró 0,0008 0,4030 0,0119 5,7677

metalls 0,0007 0,3156 0,0018 0,8739

0,090152 43,77 t 0,1181 57,34 m3  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

   Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nov a equiv alent,  per al càlcul de residus)

   Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

485,50superfície d'obra nova equivalent 
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Haurà de preveure la quantitat de materials que necessitem per a ('execució de I' obra. Un excés de 
materials, comporta un augment en la generació deis residus. També cal preveure l’abassegament de 
materials fora de zones de trànsit de I' obra, de forma que hi romanguin ben embalats i protegits fins al 
moment de la utilització, amb la finalitat d'evitar residus procedents del trencament de peces. 

- Que els residus que s’originin han de ser gestionats de la manera més eficaç per a la seva 
valorització. 

Haurà de controlar que s'apliqui les especificacions incloses en el present Estudi de Gestió de Residus. 
Controlant la forma de valorització dels residus, si seran reutilitzats, reciclats o si es realitzarà una valorització 
energètica. L'objectiu és poder disposar els mitjans i treballs necessaris perquè els residus resultants estiguin 
en les millors condicions per a la seva valorització. 

- Fomentar la classificació deis residus que es produeixen de manera que sigui més fàcil la 
seva valorització i gestió al dipòsit controlat. 

La recollida selectiva deis residus és tan útil per facilitar la seva valorització com per millorar-ne la gestió al 
dipòsit controlat. Els residus, un cop classificats, poden ser enviats a gestors especialitzats en el reciclatge o 
deposició de cadascun. Evitant, així, transports innecessaris, perquè els residus siguin excessivament 
heterogenis o perquè continguin materials no admesos pel dipòsit controlat o la planta de valorització. 

- Elaborar criteris i recomanacions especifiques per a la millora de la gestió. 

No es podrà realitzar una gestió de residus eficaç si no es coneixen les millors possibilitats per a la gestió. Es 
tracta, per tant, d'analitzar les condicions tècniques necessàries i, abans de començar els treballs, definir -
preferiblement per escrit- un conjunt de pràctiques per a una bona gestió de l’ obra, i que el personal haurà 
d'acomplir durant l'execució dels treballs. 

- Planificar l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i de la seva 
eventual minimització o reutilització. 

Haurà d'identificar, en cadascuna de les fases de I' obra, les quantitats i característiques dels residus que 
s'originaran en el procés d'execució, amb la finalitat de fer-ne una previsió dels mètodes adequats per a la 
minimització o reutilització i de les millors alternatives per a la deposició. 

- Disposar d'un directori deis compradors de residus, i recicladors més propers. 

La informació sobre les empreses de serveis i industrials dedicades a la gestió és una base imprescindible 
per planificar una gestió eficaç. En el present Estudi  de Gestió, es proposen diferents gestors de residus que 
poden gestionar els residus generats en I' obra, malgrat aquesta llista, el cap d'obra pot contractar qualsevol 
altres gestor sempre i quan estigui autoritzat per l'agencia de residus. 

- Que el personal de I' obra que participa en la gestió deis residus ha de tenir una formació 
suficient sobre els aspectes administratius necessaris. 

El personal ha de rebre la formació necessària per ser capaç d'omplir comunicats de transferència de residus 
al transportista (apreciar quantitats i característiques deis residus), verificar la qualificació deis transportistes i 
supervisar que els residus no siguin manipulats de manera que es barregin amb d'altres que haurien de ser 
dipositats en dipòsits especials. 

- Reduir el volum deis residus per tal de reportar un estalvi en el cost de la seva gestió 

Cal tenir en compte que quan s'originen residus, també es produeixen altres costos directes , com els 
d'emmagatzematge a I'obra, càrrega i transport; així mateix es generen altres costos indirectes, els dels nous 
materials que ocuparan el lloc dels residus que haurem pogut reciclar a la pròpia obra; d'altra banda, la 
posada a l’ obra d'aquests materials donarà lloc a nous residus. 

- Que els contractes de subministrament de materials Incloguin un apartat en què es defineixi 
clarament que el subministrador deis materials I productes de I'obra es farà càrrec dels 
embalatges en que es transporten fins I'obra. 

Es tracta de fer responsable de la gestió el qui origina el residu, per tal que faci el possible per minimitzar la 
generació d'aquest. 

- Fer acomplir els contractes amb els subministradors de materials dels subcontractistes de 
l’obra. 
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A més de fer acomplir les normes i ordres dictades a l'obra, també s'han d'acomplir totes aquelles condicions 
tècniques que formen part del contracte de subministrament i execució dels treballs i que han estat 
redactades expressament per a la millora de la gestió dels residus. 

- Que en signar els contractes d'obra amb els subcontractistes, haurà de tenir en compte. 

a) La delimitació del volum màxim de residus que es poden generar en cada activitat. 
b) L'establiment de les penalitzacions econòmiques que s'aplicaran en el cas de superar els volums 
previstos. 
c) La responsabilitat deis subcontractistes en relació amb la minimització i classificació dels residus que 
produeixen (fins i tot, si calgués, amb sacs específics per a cada un d'aquests residus) . 
d) La convocatòria regular de reunions amb els subcontractistes per coordinar la gestió dels residus. 

- Que en la classificació deis residus que habitualment es produeixen en obra es tingui en 
compte: 

Que l'equipament mínim serà formal almenys per dos contenidors I un dipòsit per als líquids i envasos de 
residus potencialment perillosos (en cap cas es podrà emmagatzemar conjuntament productes que puguin 
generar una reacció violenta si entren en contacte) . Un contenidor acollirà els residus petris (majoritaris en I' 
execució de I' obra) i en un altre contenidor emmagatzemarem residus banals (papers, metalls, plàstics, etc.) 

- Que els contenidors, sacs, dipòsits i tots els altres recipients d’ emmagatzematge i transport 
dels diversos residus han de estar etiquetades degudament. 

Els residus han de ser fàcilment identificables per als qui hi treballen i per a tot el personal de l’obra, 
conseqüentment els recipients que els contenen han d'anar etiquetats, descrivint amb claredat la classe i les 
característiques dels residus. Aquestes etiquetes tindran la grandària i disposició adequades, de forma que 
siguin visibles, intel·ligibles i duradores, això és, capaces de suportar el deteriorament dels agents 
atmosfèrics  i el pas del temps. 
RESPONSABILITATS DE L'ENCARREGAT D'OBRA 
Serà responsabilitat de l’Encarregat d’Obra el fet de:  
Assegurar que tots els que intervenen a l’obra coneixen les seves obligacions en relació amb els 
residus i que acompleixen les normes I ordres dictades per la direcció tècnica.  
Cal donar a conèixer  les obligacions i responsabilitats de cadascun dels qui intervenen en la gestió dels 
residus, mitjançant  la difusió de les normes I les ordres dictades per la direcció tècnica de l’obra. Així mateix, 
l'acció de l’encarregat no ha de limitar-se solament a transmetre aquesta informació, sinó que a més n'ha de 
vetllar per I' estricte compliment.  
Fomentar en el personal de l’obra l’interès per reduir I' ús de recursos utilitzats i els volums de 
residus originals.  
Cal explicar als qui intervenen a l’obra els avantatges mediambientals d'una bona practica, això és, una 
practica que redueixi els recursos utilitzats i els residus generats. Ens consta que aquesta sensibilització és 
un dels motors més eficaços  per assolir una construcció sostenible. Això de banda, la gestió dels residus de 
l’obra és un objectiu obert a les aportacions de tots els qui hi treballen, raó per la qual convé fomentar una 
participació activa en forma de propostes o suggeriments de millores per part de tothom, més enllà de la 
simple acció passiva de I' acompliment de les normes i ordres dictades. 
Incentivar les aplicacions a la pròpia obra dels residus que genera. 
La manera més eficaç  de reduir el volum de residus és fomentar les aplicacions a la pròpia obra.  
La direcció tècnica de l’ obra ha de tenir sempre coneixement d'aquestes aplicacions no previstes en el 
projecte , perquè poden suposar variacions en les prestacions de les solucions constructives.  
Cal preveure una zona protegida per a l’abassegament de materials, a l’empara d'accions que els 
poguessin inutilitzar.  
En el solar on actuarem , caldrà reservar-hi  un espai per a l’emmagatzematge dels materials que arriben o 
surten a l’obra. Aquest espai estarà situat de manera que quedi resguardat del tràfec de I'obra i altres treballs 
que poden fer malbé els materials; es tracta d'impedir que el seu trencament els converteixi en residus abans 
de ser utilitzats.  
En aquest sentit, és convenient protegir els contenidors, sacs, etc. del mal ús que els particulars en poden 
fer, sobretot durant els caps de setmana. Cal impedir que aquests contenidors s'omplin de mobiliari vell i 
altres residus perquè, barrejats així, els de l’obra seran de difícil gestió. 
Disposar els contenidors més adequats per a cada tipus de residus. 
A l'obra es produeixen residus de naturalesa diferent, de manera que les possibilitats de gestió són diferents: 
plantes de valorització, dipòsits controlats i la pròpia reutilització o reciclatge a l’obra. En definitiva, no 
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solament es tracta de realitzar una separació selectiva dels residus, sinó també un emmagatzematge selectiu 
deis residus, segons la seva naturalesa 
Controlar el moviment dels residus de manera que no en quedin restes descontrolades. 
Els residus sobrers d'execució es produeixen a l’obra de forma dispersa. En efecte, generem els residus allà 
on executem els treballs i, doncs, han de ser transportats fins a un lloc d'emmagatzematge. Aquest recorregut 
ha de ser planificat perquè es produeixin les menors pèrdues possibles , atès que els residus abocats de 
forma descontrolada acaben, innecessàriament barrejats, a dipòsit controlat.  
Sempre que sigui possible, els materials i productes que arriben a l’obra han de ser desembalats en un lloc 
prèviament definit, molt pròxim a la zona d'abassegament de residus classificats . D'aquesta manera el residu 
s’originarà en el mateix lloc on s’emmagatzemarà selectivament. 
Vigilar que els residus líquids i orgànics no es mesclin els uns amb els altres i en resultin 
contaminats. 
Cal impedir que els residus es mesclin entre si, perquè la mescla de certs residus líquids i altres que 
contenen matèria orgànica pot originar que tots els altres en resultin contaminats. La facilitat amb què els 
residus líquids són vessats, els fa particularment perillosos. 
Evitar la producció de pols causada per la manca de previsió d'una bona practica amb els materials 
que arriben a l’obra en forma de pols. 
Hi ha materials, com els ciments, guixos i cales que arriben a l’obra en forma de pols. Una manipulació poc 
acurada d'aquests materials produeix pols que, en determinades concentracions en I' aire, pot afectar la salut 
laboral del personal de l’obra, i molestar a la població veïna. 
Portar un registre de cada contenidor que surt de l’obra. 
El control dels residus que es produeixen a l’obra comença per la seva caracterització i acaba amb la 
comprovació en sortir de l’obra. En aquest sentit, és indispensable portar un control de la naturalesa i les 
quantitats de residus que s'hi produeixen. 
Controlar el consum d'aigua i d'energia elèctrica. 
L'aigua i l' energia també son recursos que formen part de l’obra. Sense ells no la podríem executar i, per 
tant, el seu consum és susceptible de ser minimitzat. 
RESPONSABILITATS DE LES EMPRESES SUBCONTRACTADES  
Serà responsabilitat de les empreses subcontractades el fet de: 
Assumir els residus d'embalatge i sobrants deis materials i els productes que posen en obra . 
El productor o el posseïdor deis residus se n’haurà de fer càrrec. És el màxim responsable de la seva gestió. 
Conèixer i acomplir les obligacions referides als residus i les normes i ordres dictades per la direcció 
tècnica. 
L'activitat d'una empresa contractada per executar una determinada part de I'obra s'ha de dur a terme 
sempre de manera coherent amb les normes i les ordres dictades per la direcció tècnica i coordinada amb 
l’encarregat de l’obra. Així mateix, s'acompliran aquelles condicions tècniques que formen part del contracte 
de subministrament i execució dels treballs que han estat redactats amb aquesta finalitat. 
Preveure el volum màxim de residus que es poden generar en la seva activitat, amb la finalitat de 
minimitzar-los i classificar-los de forma adequada. 
Durant l'obra, s’haurà de fer una avaluació aproximada del volum de residus que s'hi originaran, en el 
Programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya 2001-2006 Revisió pel període 2004-2006 es 
trobaran diferents eines per poder estimar-ho, de manera preferent haurà d'intentar minimitzar-los, o, com a 
mínim, preveure els mitjans necessaris (contenidors, sacs, etc.) per a una gestió adequada.  
Proposar, al tècnic que projecta l’obra i a la seva direcció tècnica, solucions per millorar les 
possibilitats de reducció, reutilització o reciclatge dels mitjans de construcció i dels sobrants. 
La millora de la gestió deis residus constitueix un objectiu de tots els qui hi intervenen. Per consegüent, el 
desenvolupament del treball de les empreses subcontractades no s'ha delimitar només a l’acompliment de les 
normes, sinó que aquestes empreses també han de proposar alternatives per millorar l’ eficiència i la 
racionalitat de la gestió de residus als tècnics del projecte i de l’obra. 
RESPONSABILITATS DE L'EMPRESA CONSTRUCTORA. 
Serà responsabilitat de l’empresa constructora el fet de: 
Redactar el Pla de gestió de residus. 
Abans de realitzar I' obra és important completar uns estudis previs amb què planificar i optimitzar l ’execució 
i la gestió dels residus, els quals seran utilitzats per la redacció Pla de Gestió de residus.  
Efectuar la separació selectiva dels residus que hagin de ser reciclats o reutilitzats.  
La viabilitat del reciclatge o de la reutilització deis residus de demolició depèn en bona mesura del fet que els 
residus valoritzables siguin separats i classificats de forma selectiva. Per això cal que l’ obra ho permeti 
materialment i que hagin estat previstos plans idonis de valorització.  
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Registrar les quantitats i característiques deis residus que es transporten des dels contenidors fins als gestors 
autoritzats.  
La gestió dels residus és inevitablement associada a un control eficaç del flux dels residus. Un cop que han 
estat executades les tasques de separació selectiva dels residus, hem de procedir a caracteritzar-los. Per 
això cal portar un control de la naturalesa i les quantitats dels residus generals i que no són reutilitzats a la 
pròpia obra. 
RESPONSABILITATS DE LES EMPRESES GESTORES DE RESIDUS.  
Serà responsabilitat de les empreses gestores de residus el fet de 
Garantir que les operacions de reciclatge i deposició dels residus de construcció i demolició es realitzen  en 
correctes condicions ambientals. Hauran d'ajustar les operacions de reciclatge i deposició dels residus a les 
normes ambientals aplicables en cada cas. 
Contrastar la quantitat deis materials obtinguts després del reciclatge, d'acord amb la normativa 
vigent. 
És important que els productes reciclats acompleixin la normativa vigent per poder garantir la qualitat del 
procés d'obtenció I de les seves característiques materials. 
Establir un rigorós control de la deposició de residus en els dipòsits controlats. 
Així mateix, les operacions de deposició dels residus hauran de respectar la normativa vigent. El gestor haurà 
de verificar que les característiques del dipòsit controlat són adequades i que admet estrictament els 
materials específics de les instal·lacions de les quals són responsables. 
3.7. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
3.8. ASPECTES AMBIENTALS POTENCIALS I EMERGÈNCIES  
Procediments a seguir pel personal de l’obra en cas que es produeixin aspectes ambientals accidentals no 
previstos.   
En el cas de produir-se una accident/incident ambiental s’haurà de complir amb el procediment de 
comunicació d’accidents ambiental comunicant-lo tan als responsables de la Direcció D’Obra com als 
responsables de Àrea de Medi Ambient. En el cas que l’accident pugui tenir una afectació sobre la població 
de la zona s’haurà de avisar al telèfon d’emergències de Catalunya. Annexat es presenta el procediment de 
com actuar en cas d’emergència i a les persones que s’haurà de notificar.  
3.8.1 Vessament de productes químics sobre el sòl  
Aquests vessaments poden ser de diferent naturalesa segons el producte abocat. Aquest procediment és 
aplicable a tots els vessaments de productes perillosos sobre el sòl que es produeixin dins de l’obra. 

- Detecció i avís d’un vessament. En cas que el vessament sigui important s’avisarà a l’encarregat o al 
cap d’obra. 

- En el cas que fos detectada una mala combustió d’algun dels vehicles s’avisarà al cap d’obra, que 
serà qui decidirà les accions a emprendre, per tal de solucionar el problema, verificant que es 
compleixin totes les revisions de manteniment del vehicle. 

- En en els casos en què es generi pols pel pas de vehicles dins de l’obra, el cap d’obra o l’encarregat 
hauran d’ordenar regar els passos dels vehicles amb la mànega i tancar l’aixeta cada vegada que es 
finalitzin les tasques, avisar l'encarregat en cas de fuites, conduir els vehicles d’acord amb les 
instruccions. 

- En els casos en què es detecti una generació de pols dins de l’obra causada pel trànsit i en 
abassegaments de materials pulverolents s’avisarà al cap d’obra o a l’encarregat. La manera de 
procedir serà, en primer lloc, identificant les necessitats de mullat o tapat de materials pulverulents en 
cada cas així com dels mitjans que caldrà utilitzar i la freqüència de manteniment. 

- En els casos en què es detecti una generació de pols causades per l’ús de maquinària de tall dins de 
l’obra s’avisarà al cap d’obra o l’encarregat, el qual comprovarà el bon estat dels mitjans i que s’hagin 
fet les revisions de manteniment segons freqüència indicada i donarà les instruccions pertinents als 
operaris per minimitzar aquesta generació de pols. 

3.8.3 Abocaments accidentals d’aigües residuals  
El contingut d’aquest procediment és aplicable a tots els abocaments de productes perillosos a la xarxa de 
clavegueram que es produeixin dins de l’obra. En el cas que es produeixi algun abocament d’aigües residuals 
rellevant, s’haurà d’aplicar el procediment de comunicació d’emergència annexat. 

- Si es produeix algun vessament a la xarxa de clavegueram d’algun tipus de producte químic, en 
primera instància es valorarà la quantitat. Si és una quantitat petita s’intentarà recollir, i seguidament 
es dipositarà en els contenidors adequats a les característiques d’aquest tipus de residu, segons el 
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que descriu  el punt Gestió de residus. En el cas que sigui un vessament important, s’avisarà al 
responsable de cap d’obra, el qual ho comunicarà a l’ens que gestioni la depuradora i l’advertirà del 
producte vessat i la quantitat. El receptor de la notificació haurà de deixar constància de la data de la 
detecció de la incidència en el registre de residus perillosos de l’obra, i de la mesura adoptada per al 
seu tancament. 

- Abocaments accidentals de productes perillosos a sòl que pugui afectar a la contaminació de 
l’aqüífer. En primera instància es valorarà la quantitat. Si és una quantitat petita s’intentarà recollir, 
seguidament es dipositarà en contenidors adequats a les característiques d’aquest tipus de residu, 
segons el que descriu el punt Gestió de residus. En el cas de que sigui un vessament important 
s’avisarà al responsable de cap d’obra, el qual ho comunicarà a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
advertint-lo del producte vessat i la quantitat. El receptor de la notificació haurà de deixar constància 
de la data de la detecció de la incidència en el registre de residus perillosos de l’obra, i de la mesura 
adoptada per al seu tancament. 

- Si en alguna de les fases de l’obra es detecten aigües contaminades per causes alienes a ’activitat 
de la mateixa obra, es seguiran els passos següents: es pararà l’activitat que s’està portant a terme 
en el lloc en concret on hi ha hagut la detecció. S’avisarà al Cap d’obra el qual ho comunicarà a 
l’Agencia Catalana de Residus i a l’Agencia Catalana de l’Aigua. El receptor de la notificació haurà de 
deixar constància de la data de la detecció de la incidència en el registre de residus perillosos de 
l’obra, i de la mesura adoptada per al seu tancament. 

3.8.4 Incendi a l’obra  
En el cas de produir-se un incendi a l’obra, el procediment a seguir serà: 

- Detecció i avís d’un incendi. Qualsevol persona que el detecti donarà la veu d’alarma i avisarà al seu 
encarregat/cap immediat o al de l’àrea en què es localitza el succés. El membre de l’equip 
d’emergència de la secció iniciarà l’atac de l’emergència amb un extintor. En cas que el conat no 
pugui controlar-se, el cap d’àrea o encarregat definirà la situació com a emergència parcial i ordenarà 
l’accionament del sistema d’alarma d’avís que a les obres podrà ser mitjançant la veu. En aquest 
moment s’avisarà als bombers, i es prendran les mesures perquè mentre no arriben, els ciutadans i 
els operaris es mantinguin a una distància prudencial de l’incendi. 

- Generació d’aigües contaminades. Si en el transcurs de l’incendi s’utilitza l’aigua com a mitjà 
d’extinció, el cap d’obra analitzarà la situació, i en el cas que l’incendi hagi produït aigües 
contaminades de productes químics perillosos, en primer lloc intentarà emprendre les accions 
oportunes per evitar que aquestes aigües entrin en contacte amb la xarxa de clavegueram, sempre 
tenint en compte de no posar a cap persona en perill ni interferir en les tasques de l’extinció de 
l’incendi. En segon lloc, s’intentarà recollir-les i posar-les a càrrec d’un gestor autoritzat i gestionar-les 
d’acord amb les seves característiques. En el cas que aquestes aigües entrin en contacte amb la 
xarxa de clavegueram, s’actuarà d’acord amb el que s’estableix en el punt “Abocaments accidentals 
d’aigües residuals”. 

- Generació de residus. Una vegada extingit l’incendi, els residus generats es gestionaran d’acord amb 
el punt de “Gestió de residus” en el cas de tractar-se de residus contaminats de productes químics.  
En el cas que es produeixi algun incendi en l’obra, s’haurà d’aplicar el procediment de comunicació 
d’emergència annexat. 
 

4. CONTROL I SEGUIMENT DE L’OBRA 
En base a les indicacions d’aquest Pla de Control Ambiental, tenint en compte els aspectes mediambientals 
que es veuen afectats de les activitats a l'obra, el Cap d'Obra procedirà a la finalització de l’obra a la 
realització d’un informe general per totes les actuacions de renovació de les diverses àrees de jocs infantils 
detallant les incidències de caire ambiental que es puguin haver produït en cada una de les actuacions. 
A mida que es vagin finalitzant cada una de les actuacions, el contractista haurà d’anar fent l’informe de cada 
una de elles, on es detallaran les incidències ambientals que s’hagin produït. S’adjuntarà una relació de les 
quantitats i tipologia dels residus generats (tant especials com no especials). En el cas dels especials 
s’adjuntarà còpia de la fitxa d’acceptació i els fulls de seguiment generats a l’obra. 
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En l’informe final a més d’adjuntar els informes de cada una de les actuacions, s’inclourà també el programa 
ambiental amb el que l’empresa contractista haurà format a tots els seus treballadors.  
S’haurà de tenir en obra còpia del registre de formació ambiental dels treballadors que estiguin treballant, una 
valoració de les incidències ambientals de l’obra i un recull de tots els comunicats d’emergència ambiental 
que s’hagin pogut generar durant la realització de l’obra. 
Durant la realització de l’obra, el contractista tindrà a disposició de la Direcció d’Obra i de Àrea de Medi 
Ambient tota la informació relacionada amb els aspectes ambientals detallats en el present annex. 
Els elements o característiques objecte de seguiment en obra seran entre d’altres: 
- consum de recursos que hagi estan comptabilitzats, 
- estat d'emmagatzemament dels residus perillosos, 
- documentació per a la retirada de residus perillosos, 
- documentació per a la retirada d'olis usats, 
- estat dels camions i maquinària (manteniment preventiu i ITV), 
- estat dels entorns de l'obra, 
- estat de neteja a l'interior de l'obra, 
- estat dels mitjans per a la humidificació del terreny 
- volum i qualitat dels efluents líquids abocats 
- nivells de soroll de l'obra, 
- altres aspectes ambientals contemplats en el Pla de Gestió Ambiental de l’obra. 
La periodicitat mínima proposada per dur a terme el seguiment dels aspectes ambientals de cada obra, és la 
següent: 
1. En totes les actuacions, es realitzarà el control al final de l’obra. 
2. Un cop al mes es presentarà un informe on s’adjuntarà tota la informació referent a totes les 

actuacions que s’han realitzat. 
Si el Cap d’Obra, la Direcció d’Obra o representants de Àrea de Medi Ambient ho consideren necessari i així 
ho justifiquin, poden augmentar el nombre de controls per determinats aspectes que consideri rellevants. El 
Cap d'Obra procedirà a registrar en el document el resultat de cadascuna de les comprovacions realitzades. 
Si es detectés algun tipus d'incompliment legal el Cap d'Obra procedirà comunicant aquest fet la Direcció 
d’Obra la qual determinarà les accions correctores que derivin. 
5. INFORME FINAL DE CONCLUSIONS DE LES MESURES ADOPTADES I EL FUNCIONAMENTS DE 
L’OBRA 
Al finalitzar cada una de les obres del “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER L’ADEQUACIÓ DE LA 
MASIA DELS BELLOTS” es realitzarà un informe final de conclusions. 
S’haurà de fer un informe final on s’aniran afegint els informes de cada una de les actuacions previstes, de 
forma que no es duplicarà la informació, fent una valoració general de l’obra sense descuidar les 
particularitats de cada una de les actuacions. S’inclourà la formació ambiental facilitada als treballadors, els 
registres d’aquesta, les fitxes d’acceptació i els fulls de seguiment dels residus especials generats, dades de 
la quantitat i classificació de la totalitat dels residus (tant especials com no especials) que hagin estan 
generats en totes i cada una de les actuacions, còpia dels possibles estudis ambientals que s’hagin pogut 
requerir, còpia deles emergències ambientals que s’hagin pogut produir i valoració d’aquestes. 
 
 
 
 
Terrassa, 17 març de 2020 
 
 
 
Sara Rebolleda Mir      Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta municipal     Arquitecta tècnic municipal 
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CONTROL  DE QUALITAT 

1. INTRODUCCIÓ 
1.1 Objecte 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), s’han definit 
i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir de base per a la 
redacció del pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. 
Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisió de la Direcció 
d'Execució de l'Obra (DEO). 
A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els canvis que consideri 
oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. En conseqüència, el PAQ ha de 
ser un document viu, que permeti la seva adaptació a la realitat canviant de l’obra.  
En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre: el control de materials i el de processos 
d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat. La qualitat final es 
veu tant condicionada pels processos d'execució com per la qualitat intrínseca dels materials.  
Aquests, fruit de processos industrials, presenten característiques bastant estables i, en molts casos, 
arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest pla es centrarà, 
fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals o 
comprovacions senzilles que no requereixen de l'actuació d'una empresa especialitzada, sense oblidar el 
paper imprescindible que desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels material 

1.2 Interrelació amb el contractista 

A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es pot oblidar 
que les empreses constructores disposen normalment de sistemes d'organització interna d'assegurament 
de la qualitat, que, potencialment, són eines molt vàlides per assolir els nivells de qualitat exigits.  
Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una empresa 
constructora, tot i estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es poden trobar diferències 
notables entre unes i altres. La norma es centra en els procediments, homogeneïtza sistemàtica però no 
objectius. Per a poder valorar el sistema de qualitat que posseeix una empresa resulta imprescindible 
analitzar els objectius que s’ha plantejat, i no quedar-se exclusivament amb l’etiqueta de presentació. La 
possessió del certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a totes les obres, i encara menys, la 
coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el promotor.  
Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona uniformitat entre els 
diferents sistemes de qualitat de les empreses; uniformitat que resulta suficient com per a plantejar un 
anàlisi conjunt.  
En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en que solen 
estructurar-se els plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on s'incideix amb aquest pla de 
control: 

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, 
recollint especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra. 

2. Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot portar a no aplicar 
correctament el sistema. És fonamental saber destriar el que és realment important, per no malbaratar 
esforços en temes secundaris que poden provocar desencís, i serveixen d’excusa per a invalidar tota la 
sistemàtica. Dins del pla de control de projecte, es farà una relació de les activitats que, com a mínim, 
hauran de ser considerades en el pla de qualitat del contractista. 

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat 
inclòs), indicant el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot acompanyar d'un registre de signatures. 
S'hauria de fer extensiu al personal de les empreses subcontractades. 

4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar (coherència de documents, 
mancança de definició o definició no satisfactòria, etc.) Tenir constància dels possibles problemes amb 
temps suficient pel seu anàlisi, és fonamental en la qualitat final de l’obra. 

5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents 
(legislació, normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests 
documents. 

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser 
compatibles amb el plec de condicions de projecte. Cal advertir que, en aquest punt, s’acostumen a 
incloure textos genèrics que “engreixen” el document i que, en molts cops, no aporten gaire cosa. S’ha de 
valorar tot allò que sigui específic per l’obra concreta. 
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7. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del proveïdor dins d'una 

relació d'industrials "aptes" confeccionada per la pròpia empresa, es a dir, el subministrador no s’ha 
d’escollir exclusivament per criteris econòmics. A banda d'això, es redacten les especificacions de 
compres, que són un recull de les condicions tècniques que s'han d'exigir al material concret, i es detallen 
les operacions de control a realitzar en la recepció de materials: control de certificats, inspeccions visuals, 
mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en concret el pla d'assaigs de recepció, 
haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat de control de 
materials. 

8. Programa de punts d'inspecció i punts d’assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions d'execució de les 
activitats que es controlen. S'indiquen les inspeccions (o assaigs) que s'han de realitzar, documents o 
formatives que s'han de tenir en compte, freqüències de mostreig, responsables de realitzar-les, si 
corresponen a punts d'espera o avís i els criteris d'acceptació o rebuig. Una inspecció qualificada com punt 
d’espera o avís, atura el procés d’execució de l’activitat fins que s’hagi donat per bo el resultat de dita 
inspecció (punt d’espera), o s’hagi produït la notificació corresponent (punt d’avís). 

9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar 
l'obra per tal d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa 
d'execució és el resultat d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. 

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable, 
s'aixeca una no conformitat, que pot ser poc important (de correcció immediata) o greu. En aquest darrer 
cas, apareix una acció correctora per tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel problema 
concret. 

11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de materials, 
instruccions tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc. 

 
2. CONTROL DE MATERIALS 

El Plec de Condicions Tècniques particulars del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir 
en cadascun dels materials utilitzats a l'obra. 
La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 

- Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre aquest concepte 
amb el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és un reconeixement centrat en la seva gestió. La 
marca de qualitat de producte implica l’existència d’un procediment de fabricació establert i una campanya 
sistemàtica d’assaigs que garanteixen uns determinats paràmetres de qualitat per aquell producte. 

- Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per l'obra concreta), 
sempre que s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No s'han d’acceptar resultats 
d'assaigs antics de dubtosa relació amb el producte actual. 

- Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la seva execució 
Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de les tres 
justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic 
competent.  
Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels 
documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats 
expressament acceptats per la DEO. Aquests documents acreditatius quedaran arxivats i s'integraran al 
document EDC de final d'obra (EDC = Estat de Dimensions i Característiques de l’obra executada).  
Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha estat degudament rebut, per exemple 
per estar pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà obligatòriament una acceptació provisional 
de la DEO i un seguiment estricte, per part del contractista, del destí final d'aquest material a l'obra 
(traçabilitat). 
 

3. CONTROL D’EXECUCIÓ 

El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en les proves finals 
d'acabat que, en general, són també inspeccions visuals recolzades amb comprovacions que poden ser 
senzilles o que requereixin l’actuació d’un laboratori especialitzat. Moltes d'aquestes operacions de control 
es troben recollides al Plec de Condicions Tècniques Particulars de l'obra. 
El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de qualitat que aplicarà a 
l’obra, que, en cas de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar abans de l’inici de les obres. Cal tenir en 
compte que, en molts casos, el PAQ no podrà redactar-se totalment en aquest moment. Allà on per falta de 
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dades o nivell de definició, no es puguin concretar tots els punts que contempla, s’haurà d’arribar al detall 
suficient que permeti el seu desenvolupament posterior. El PAQ és dons un document viu, capaç de recollir 
les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en el transcurs de la seva execució. 
El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les següents activitats de control: 
- Arrencada del paviment existent. 
- Paviment sintètic. 
- Instal·lacions noves i existents. 
Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, el procediment 
d'execució i el programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà.  
Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el contractista realitzarà 
durant el desenvolupament i en acabar cada activitat a controlar. De cada operació de control s'indicarà: 
- Punt a controlar: disposició del paviment, planeïtat de la superfície, etc. 
- Freqüència de control: per lot (cada 100 m2 per exemple), diària, inici de l’activitat, etc. 
- Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE, etc. 
- Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, laboratori, etc 
- Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc 
També es farà constar si el punt de control és un punt d'espera o avís, es a dir, si l'execució de l'activitat ha 
de quedar aturada mentre el responsable de la inspecció no doni el seu vistiplau o hagi estat informat, 
respectivament.  
En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un element concret 
donarà lloc a una fitxa d’execució o registre. Abans de l'inici de l'obra, i de manera consensuada amb la 
DEO, s'establirà una sectorització de l'obra que assigni localització a les diferents fitxes d’execució a 
omplir. S'establiran també els procediments de documentació de les no conformitats i de les accions 
correctores, seguint la sistemàtica que disposi el propi contractista.  
Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant l'execució de l'obra, quedarà arxivada i formarà 
part del document EDC de final d'obra. 

4. PRESSUPOST

Fase 1 
L'import resultant és de 10.329,99 €, que representa un 1,5 % del pressupost del projecte PEM sense 
benefici industrial ni despeses generals ni IVA. 

Fase 2 
L'import resultant és de 9.099,88 €, que representa un 1,5 % del pressupost del projecte PEM sense 
benefici industrial ni despeses generals ni IVA. 

Fase 3 
L'import resultant és de 1.242,40 €, que representa un 1,5 % del pressupost del projecte PEM sense 
benefici industrial ni despeses generals ni IVA. 

Terrassa, 17 març de 2020 

Sara Rebolleda Mir  Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta municipal Arquitecta tècnic municipal 
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Puerta:Puerta

Requerimientos de la instalación
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Selección: Cortina de aire Zen DX para Bomba de Calor MITSUBISHI ELECTRIC (ZEN 
ECG 1500 VRF15-ME) 

Model: Cortina de aire Zen DX para Bomba de Calor MITSUBISHI ELECTRIC 

Referencia: ZEN ECG 1500 VRF15-ME 

Codigo: AIRCOR71358 

Descripción: Cortina de aire deocrativa de estilo arquitectónico contemporáneo con bomba de calor de alto ahorro energético: Reducción de hasta el 70% 
en consumo y emisiones de CO2 (modo calor).
Diseño minimalista y elegante que se integra en cualquier ambiente, ofreciendo infinitas posibilidades de personalización.
Los paneles pueden incluir logotipos, iluminación, rotulación, señalización de seguridad o informativa, grafismos, imágenes, relojes, todo de 
acuerdo con las especificaciones de los clientes. 
Paneles frontales de aluminio anodizado. Opcionalmente se pueden montar paneles de acero inoxidable texturado, cepillado o satinado 
espejo. También de otros materiales como chapa galvanizada virgen, pintada o envejecida, madera, plásticos lisos o texturizados, etc .
Bastidor central de acero galvanizado acabado con pintura de color negro forja como estándar. Otros colores disponibles bajo demanda. 
Difusores lineales de descarga con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil, regulables en ambas direcciones.
Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo de bajo nivel sonoro. Selector de 5 velocidades. Los modelos "EC" 
incorporan ventiladores eficientes de muy bajo consumo. 
Incluye batería expansión directa para trabajar en modo calor con sensores de temperatura instalados.
Control Plug&Play CS-5DX-NE con selector de 5 velocidades y cable telefónico de 7m incluidos.
Preparada para conectar a bomba de calor MITSUBISHI ELECTRIC VRF (R410a), no incluida a adquirir por el cliente.
Incluye Kit Interface VRF PAC-AH125M-J con válvula de expansión directa adaptado para cortina y controlador programable MITSUBISHI 
ELECTRIC PAR-40MAA.
Caudal: 2920 m3/h 
Ventiladores: 0,284 kW 2,48 A 230Vx1 50/60Hz
Capacidad calorífica: 15,32 kW
Dimensiones: 291x473x1620 mm (profundidad, altura, longitud)
NO SUMINISTRADO POR AIRTÈCNICS:
Unidad exterior VRF.

Información técnica Altura Recomendada 3-4,2 m

Caudal Nominal 2920 m³/h

Etapas Ventilación 5

Potencia 0.284 kW

Intensidad 2.48 A

Peso 57 kg

Nivel de sonido 62 dBA (5m)

Medidas packing 620x580x1710 mm

Instalación Nº de fuentes de alimentación 1

Sección mín. fuente alimentación 2,5 mm2

Magnetotérmico mínimo 6 A
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Dimensiones:
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Acabados:

Paneles de aluminio ZEN 

Accesorios:

x1 Incremento filtro extraible G4 cortina ZEN 1500 (Incluido por defecto)

-

Regulación:

x1 Incremento Kit DX esclavo Mitsubishi Electric VRF Sólo Calor hasta 16kW (Incluido por defecto)

KIT-ME Slave DX-VRF H 16kW

x1 Cable telefónico 8 vías 7 metros (estándar-cruzado) (Incluido por defecto)

CB7-RJ45

x1 Regulador 5 Velocidades Slave DX (Incluido por defecto)

CS-5DX-NE

Datos de velocidad ventilación:

Ventilación Volumen de aire (m3/h) Nivel de sonido a 5m (dBA)

Velocidad 1 1.460 40

Velocidad 2 1.810 45

Velocidad 3 2.190 50

Velocidad 4 2.540 56

Velocidad 5 2.920 62

Configuración:

 

Posición de tubos de bomba de calor: 

1.- Lateral izquierdo (batería especial)

2.- Superior izquierda (Estándar)

3.- Superior derecha (Batería especial)

4.- Lateral derecho (batería especial)
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MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
 

Cortinas de aire con control Slave DX y bomba de calor 
LG sistema 1:1&VRF 

 
Con CALEFACCIÓN y frío: 

Windbox, Windbox Empotrable, Smart, Dam y Dam Empotrable con Bomba y Kit LG (*) 
 

Sólo CALEFACCIÓN: 
Invisair, Rotowind, Rund (M,G) y Zen con Bomba LG (*) 

 
 
 

Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de la instalación 
 

SÍMBOLOS DE ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

¡Atención, Peligro, Advertencia de seguridad! 

¡Peligro de corriente eléctrica o alta tensión! 

¡Peligro de lesiones! 

¡Atención! No se sitúe debajo de la carga: Peso elevado. 

Información importante. 

(*) Este manual se complementa con el de LG Kit PAHCMR000 (1:1) o (VRF) 

 

Este manual indica cómo conectar la cortina de aire y la unidad exterior de la 
bomba de calor. 
Es necesario complementarse con el manual del fabricante de la bomba de calor 
para una correcta instalación y mantenimiento del conjunto. 

AIRDOM05113-R1 (25/07/19) 
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MODO DE TRABAJO DE LAS CORTINAS DE AIRE 

 
 
 Las cortinas de aire que no estan preparadas para trabajar en frío NO pueden entrar NUNCA 

en modo frío. En caso que se pusieran a trabajar en modo frío, la condensación de la batería 
podría afectar a los componentes electrónicos y provocar que salga agua por la descarga y la 
puerta de la cortina perdiendo toda la garantía. 
 
Si la cortina de aire es SÓLO CALOR no puede integrarse en un control 
centralizado si no se puede bloquear el cambio de modo. 
 
Airtècnics no recomienda cortinas de aire para trabajar en frío, ya que la velocidad de aire se 
debe limitar para intentar evitar el arrastramiento de gotas de condensación. Debido a ésta 
limitación la cortina de aire no realiza la función de barrera de aire tal y como es debido. 

 
 

ESQUEMAS ELÉCTRICOS 
 
Este manual se complementa con el esquema eléctrico de cada cortina: 

- Cortina de aire con bomba de calor DX 1:1 sólo calor con Slave DX - AIRDOM99832 
- Cortina de aire con bomba de calor DX 1:1 calor y frío con Slave DX - AIRDOM99833 
- Cortina de aire con bomba de calor DX VRF sólo calor con Slave DX - AIRDOM99842 
- Cortina de aire con bomba de calor DX VRF calor y frío con Slave DX - AIRDOM99843 
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DIAGRAMA DE CONEXIONES – CONTROL SLAVE DX 
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INSTALACIÓN 
 
Válido para los modelos: 

Windbox, Variwind, Rotowind Dam 

  

Windbox Empotrable, Dam Empotrable Rund, Zen 

  
Smart 
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MAX. Altura máxima recomendada, MIN. Distancia mínima recomendada 
(*) Equipos estándar. Bajo pedido esta distancia se puede reducir a 1cm cuando las conexiones están 
situadas dentro del equipo y las pipetas son laterales. 
La distancia mínima recomendada entre la reja de aspiración y cualquier obstáculo es de 200mm. 

 

El montaje, la conexión eléctrica y el mantenimiento deben ser realizados 
exclusivamente por personal cualificado y observando estas instrucciones. Cada uno de 
los aparatos debe poder desconectarse según las normas aplicables. En caso de 
suministrar un control especial, se adjunta un manual específico. 

 

No es necesario abrir la puerta de servicio (excepto modelos Rund y Zen), para conectar 
la cortina de aire. Todas las conexiones (alimentación y control) y fijaciones necesarias 
son exteriores. El equipo dispone de una puerta de servicio para realizar reparaciones 
(ver apartado de reparaciones). 

 

Por seguridad, las cortinas de aire nunca deben detenerse desconectando la corriente, 
siempre debe hacerse a través del controlador. Si se desconecta la corriente para apagar 
la cortina o durante los diez minutos posteriores de haberla apagado con el controlador 
pueden dañarse los componentes internos. 

En los siguientes modelos de cortinas de aire no se puede utilizar el sistema de frío: Invisair, 
Rotowind, Rund, Zen, ni en ninguna cortina instalada de forma vertical. 

Conexionado 

1. Alimentación 

• Cortina de aire: Para conectar la tensión hay una caja de conexiones de color negro situada en 
el exterior de la cortina, excepto en los modelos de cortina Rund y Zen que se encuentra en el 
interior de la cortina. La alimentación estándar es 230Vx1. 

• Kit DX. Seguir las instrucciones propias de LG para conectarlo. 

• Unidad exterior (condensadora): Seguir las instrucciones propias de cada unidad 
condensadora para conectar la alimentación. La tensión puede ser de 230Vx1 o 400Vx3 según 
modelo. 

• Bomba de condensados (aplicable sólo modelos frío): es la bomba para 
vaciar la bandeja de condensados y debe conectarse a 230Vx1. Además, 
tiene dos conexiones para tubería de agua, la entrada se conecta a la bandeja 
de condensados y la salida al desagüe. Es opcional pero muy recomendable 
para modelos que trabajen en frío. 

2. Control 

• Cortina de aire Airtècnics: Conectar el Slave DX al conector “control” situado en la cortina 
mediante el cable RJ45 (incluido). 

• Control Airtècnics Slave DX: 
Los contactos deben ser libres de potencial. 
o Contacto de puerta: Conectar el contacto de puerta a + y T del Slave DX. Si no se instala 

funciona como puerta abierta. 
o Contacto de ON/OFF: Conectar la salida DO1, DO2 ON/OFF del KIT LG a las bornas 1 y 2 

del Slave DX. Al cerrar el contacto los ventiladores de la cortina arrancan. 
o Contacto Defrost (opcional): 

• Conectado al Slave DX, nos indicará con un led cuando el Defrost está activo. 
• Debemos configurar el Kit-DX LG para que la ventilación no se pare durante el 

desescarche “defrost”. Luego conectarlo al Slave DX (+ y F) para poder elegir que 
durante el desescarche la cortina: 

o Se pare (por defecto Switch7 del Slave DX en OFF). 
o Funcione a la velocidad mínima 1 (Switch7 del Slave DX en ON). 
o Si queremos que la ventilación no se modifique durante el desescarche 

“defrost”, simplemente con esta configuración no conectamos el 
desescarche al Slave DX. 

o Contacto de frío (Sólo para cortinas con frío y calor): El Kit LG no dispone de salida de frío, 
por lo que utilizamos un termostato detector de modo frío (ver esquemas) Conectar la señal 
de frío al termostato detector de frío, tal y como se ve en el esquema. Limitará la velocidad 
de aire en modo frío para evitar el arrastre de gotas de condensación. No hacerlo, puede 
provocar averías graves que no cubre la garantía. Hay que programar la velocidad de frío 
para que la entrada de aire no supere los 2,5m/s (se realiza en fábrica). 



7 

• Kit-DX LG: Controla el funcionamiento de la bomba de calor y se debe instalar cerca de la 
cortina de aire. Manda y se comunica con el control Slave DX de la cortina de aire. 
Se debe configurar en la PCB LG la potencia de la unidad exterior mediante el switch 4 y las 
resistencias xxk indicadas en las siguientes tablas. 

 
 

Tabla de ajuste de capacidad según Cortina y Eprom 

 
 

 Sistema 1:1   Sistema VRF 
Ajuste de capacidad  Ajuste de capacidad 

Cortina SW Btu  Cortina SW Btu 
DX8 OFF,ON,OFF,OFF 24k  VRF8 OFF,ON,OFF,OFF 24k 
DX9 OFF,ON,OFF,ON 30k  VRF10 OFF,ON,OFF,ON 28k 
DX11 OFF,ON,ON,OFF 36k  VRF13 OFF,ON,ON,OFF 36k 
DX15 ON,OFF,OFF,OFF 48k  VRF15 OFF,ON,ON,ON 42k 
DX17 ON,OFF,OFF,ON 60k  VRF16 ON,OFF,OFF,OFF 48k 
DX22 ON,OFF,ON,OFF 70k  VRF24-26 ON,OFF,OFF,ON 76k 
DX27 ON,OFF,ON,ON 85k  VRF29-30 ON,OFF,ON,OFF 96k 

    VRF34 ON,OFF,ON,ON 115k 
     

 
 

• Control LG: Conectar al kit DX. El control LG decide el modo (aire, 
calor y en las cortinas preparadas para ello, el frío) y el Set de la 
temperatura. En cortinas sólo calor, debe eliminarse la opción de 
mode en el control. 
Para que la cortina funcione, el control LG debe estar encendido. 
 
 
 
 

• Unidad exterior LG: Conectarla con el kit DX según esquema 
eléctrico. 
 

• Bomba de condensados: Obligatoria en modelos con frío, no ponerla puede suponer daños 
por agua en el equipo (no cubre la garantía) o en el local. Airtècnics en opción suministra una 
bomba de condensados con un cable manguera y conector de 4 vías con las sondas de 
temperatura (incluidas). La sonda roja se instala en el retorno (temperatura ambiente) y la azul 
en el tubo de alta presión (tubo pequeño, liquid). La bomba se activa cuando detecta en la 
tubería. 
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Funcionamiento 

 

 

El controlador Slave DX (CS-5DX-NE) está 
especialmente concebido para cortinas de aire con 
batería de expansión directa. 
 
Este controlador funciona en modo esclavo. Siempre 
que el control de la bomba de calor está encendido 
(ventilación, calefacción o frío) pone en marcha la 
ventilación de la cortina de aire. 

 
El cliente puede elegir una velocidad diferente para cada una de las siguientes condiciones: 

• Modo Calor/Ventilación y puerta abierta 
• Modo Calor/Ventilación y puerta cerrada 
• Modo Frío y puerta abierta 
• Modo Frío y puerta cerrada 

Estando en cada una de estas condiciones, se puede programar la velocidad deseada pulsando el botón. 
 
Cuando entra en modo frío, limita la velocidad máxima según la configuración de los switch 8 y 9. 
 
Si la máquina exterior entra en desescarche (defrost), la cortina parará o irá a la velocidad mínima según el 
switch 7. 
 
ON/OFF externo (1, 2): Cuando se enciende el control de la bomba de calor (ventilación, calefacción o frío) 
se pone en marcha la cortina de aire mediante este contacto. 
En caso de no encender la ventilación cuando arranca la bomba de calor, puede dañarse la unidad exterior. 
El LED rojo OFF indica que la cortina y la bomba de calor están apagadas. Cuando la bomba de calor se 
enciende, el LED rojo se apaga y se enciende un LED verde o naranja indicando la velocidad. 
 
Contacto de puerta (+, T): Si se monta el contacto de puerta opcional permite elegir una velocidad de 
puerta abierta y otra de puerta cerrada. 
La cortina de aire cambia de la velocidad de puerta cerrada (LED verde) a la de puerta abierta (LED 
naranja) después de un tiempo de retardo (delay), configurable según switchs 5 y 6. 
Se pueden utilizar todo tipo de detectores (sensores de movimiento, infrarrojos, etc.). 
Programación mediante botón velocidad: 

• Con la puerta abierta elegimos la velocidad que funcionará la cortina siempre que la puerta esté abierta 
• Con la puerta cerrada elegimos la velocidad que funcionará la cortina siempre que la puerta esté 

cerrada 
Por defecto, la primera vez que se encienda el equipo, la velocidad de puerta abierta será la V5 y la de 
puerta cerrada la V2. Luego el usuario podrá cambiarla. 
Si no se instala el contacto de puerta, funcionará siempre como puerta abierta si el switch 2 está en OFF. 
Hay 2 LEDs verdes que indican el estado de la puerta. 
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Señal Frío (+, R): Sólo para cortinas con frío. Cuando trabaja en frío (señal activa) limita la velocidad 
máxima de ventilación, configurable según switchs 8 y 9. Con frío activo podemos elegir una velocidad de 
puerta abierta y otra de puerta cerrada diferentes de las que tenemos con el frío no activo. 
El objetivo es que la velocidad de aspiración no supere los 2,5m/s para evitar el arrastramiento de gotas de 
condensación. 
En modo frío se puede elegir una velocidad de aire distinta para puerta abierta y cerrada de la que tiene en 
modo calor. 
En caso de que la bomba de calor trabaje en frío y no se conecte esta señal, se puede dañar la cortina de 
aire (queda fuera de garantía) y/o provocar caída de agua. 
En cortinas de sólo calor no necesita limitar la velocidad por lo que no es necesario conectar esta señal. 
Hay un LED verde que indica si está trabajando en frío. 
 
Señal de desescarche (defrost) (+, F): En invierno según las condiciones meteorológicas, el equipo puede 
entrar en desescarche e impulsar aire frío durante unos minutos. 
Cuando entra el desescarche podemos elegir uno de los 2 modos de funcionamiento si hemos conectado la 
señal de desescarche del kit al Slave DX: 

• La cortina se detiene. SW7 en OFF 
• La cortina funciona a velocidad mínima V1. SW7 en ON 

Para minimizar los efectos de desescarche existe la posibilidad de: 
• Utilizar equipos que no hacen desescarche contra la maquina interior, sistemas tipo calor continua o 

similares. 
• Utilizar 2 máquinas exteriores en una misma cortina. 
• Utilizar resistencias eléctricas de apoyo 

Si utilizamos uno de estos sistemas, es preferible no reducir la velocidad de ventilación para no interrumpir 
el efecto barrera. En este caso no debe conectarse la señal de desescarche. 
Hay un LED azul que indica si está el desescarche activo (defrost). 
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DIP de programación (Slave DX): 
 
Dentro de la caja de control existe una pequeña batería de micro interruptores (por defecto todos en OFF) 
numerados del 1 al 9 que sirven para: 
 
1: Inversor del contacto ON/OFF (1, 2).  

• Switch 1 en OFF: Contacto cerrado = Cortina ON, Contacto abierto = Cortina OFF 
• Switch 1 en ON: Contacto cerrado = Cortina OFF, Contacto abierto = Cortina ON 

 
2: inversor del contacto de puerta (+T). 

• Switch 2 en OFF: Contacto cerrado = Puerta Cerrada, Contacto abierto = Puerta Abierta 
• Switch 2 en ON: Contacto cerrado = Puerta Abierta, Contacto abierto = Puerta Cerrada 

 
3: inversor del contacto de la señal Frío (+R). 

• Switch 3 en OFF: Contacto cerrado = Frío activo, Contacto abierto = Frío no activo 
• Switch 3 en ON: Contacto cerrado = Frío no activo, Contacto abierto = Frío activo 

 
4: inversor del contacto de desescarche (defrost) (+F).  

• Switch 4 en OFF: Contacto cerrado = Desescarche activo, Contacto abierto = Desescarche no 
activo 

• Switch 4 en ON: Contacto cerrado = Desescarche no activo, Contacto abierto = Desescarche activo 
 
5 y 6: la combinación de estos dos interruptores sirve para modificar el tiempo de retardo (delay) desde que 
se cierra la puerta hasta que el equipo funciona con velocidad de puerta cerrada. 
 

Switch 5 Switch 6 Tiempo de retardo 
Off Off 0 seg. 
On Off 10 seg. 
Off On 60 seg. 
On On 120 seg. 

 
7: Desescarche: 

Switch 7 Velocidad durante el desescarche 
Off V0 
On V1 

 
8 y 9: Máxima velocidad con frío activo (por defecto V3 OFF-OFF). Es la máxima velocidad a la que 
funciona la cortina en modo frío. 
 

Switch 8 Switch 9 Velocidad máxima en modo frío 
On Off V1 
On On V2 
Off Off V3 
Off On V4 

 
 
Regletas 
Serigrafía del regulador: 
(1, 2) On /Off externo 
(+, T) Contacto de puerta 
(+, R) Cool 
(+, F) Desescarche (defrost) 
 
 
 

Instalación de tubos y carga del refrigerante 

Consultar el manual LG. 
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Sensores de temperatura en la cortina de aire 

 

Si se realizan soldaduras en los tubos de la batería de la cortina de aire, se pueden dañar 
las sondas, provocando errores de funcionamiento. Si debe realizar soldaduras en la 
zona, evite que el calor pueda alcanzar las sondas de la cortina. 

 

Quedan excluidos de la garantía todos los daños directos e indirectos que se produzcan 
en la cortina por una incorrecta instalación. 

LG 1:1 y VRF. 
 

• Sensor de alta (líquido) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sensor de baja (gas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los sensores líquido y gas se colocarán en los soportes indicados en la imagen anterior. 

Sensor de alta (Liquid, PIPEIn) 
Negra – EBG611287704 

Sensor de baja (Gas, PIPEOut) 
Roja – EBG611287703 
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• Sensor ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La brida y el pasa cables están instalados en la zona de aspiración de la cortina. Para acceder al 
sensor se tiene que extraer la reja de aspiración de la cortina (véase la sección de reparaciones de 
este manual). 

 
Una vez instalados todos los sensores, se instalará un aislamiento que evite el contacto de los sensores con 
el aire. Este aislamiento se realizará mediante espuma aislante térmica, cinta aislante térmica, etc. 
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo aislar los sensores: 
 

 

Sensor ambiente (Room, Inlet) 
Negra – EBG61106821 
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FICHA TÉCNICA 
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MANTENIMIENTO 
 

 

Por seguridad, antes de proceder a su limpieza, apagar el aparato mediante el 
controlador. 

 

Prohibido abrir la puerta de servicio (riesgo de descarga eléctrica y de 
atrapamiento en los ventiladores). 
Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal autorizado. 

 
El interior del aparato no debe limpiarse con agua ni vapor. 

Las cortinas de aire no precisan ningún tipo de mantenimiento salvo el de la limpieza de la reja de 
aspiración, el filtro de partículas y el mueble. 

La limpieza del cuerpo de la cortina debería realizarse con un paño húmedo y un detergente convencional. 
No utilizar detergentes cáusticos o que contengan ácidos. 

La reja de aspiración previene la entrada de objetos en los elementos internos. Es conveniente comprobar 
periódicamente que la reja de aspiración está libre de cualquier objeto que pueda impedir la entrada de aire 
(bolsas de plástico, papeles, etc.). 

En caso de tener una reja de aspiración microperforada (funciona de filtro y previene la entrada de polvo 
en los elementos internos) utilizar un aspirador con un cepillo para no dañar la reja microperforada. Es 
recomendable hacerlo periódicamente cada 2 semanas (según la suciedad que se genere) porque la reja 
actúa de filtro. 

 

El filtro de partículas de la cortina de aire, protege la batería de la suciedad y elementos extraños que la 
puedan obstruir, haciendo que baje la eficiencia de esta (en los modelos con reja microperforada, su función 
es de filtro adicional). En las dos siguientes páginas se adjuntan las instrucciones de extracción del filtro 
para su mantenimiento según modelo de cortina estándar (Windbox) o Windbox con plénum, modelo 
Windbox Empotrable, modelo Zen, modelo Dam y modelo Smart. 

En el caso del modelo Windbox, para realizar el mantenimiento, primero se tiene que abrir la reja de 
aspiración para poder acceder al filtro. Posteriormente se tienen que quitar los tornillos de las escuadras 
que sujetan los filtros y se extraen. Se limpian utilizando un aspirador con un cepillo para no dañar el filtro. 
Es recomendable realizar este mantenimiento periódicamente para conseguir la mejor eficiencia del equipo. 
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Instalación del filtro 

En las 3 siguientes páginas tenemos la instrucción de cómo hacer el mantenimiento de los filtros según el 
modelo de cortina. 
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En el caso de modelo de cortina Zen, el filtro es accesible desde la parte superior de la cortina, por la zona 
de aspiración. Para realizar el mantenimiento se tienen que quitar los tornillos que fijan los ángulos que 
sujetan los filtros y se extraen. Se limpian utilizando un aspirador con un cepillo para no dañar el filtro. Es 
recomendable realizar este mantenimiento periódicamente para conseguir la mejor eficiencia del equipo. 
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REPARACIONES Y SUSTITUCIONES 
 

 

El montaje y la conexión eléctrica deben ser realizados exclusivamente por personal 
especializado y observando estas instrucciones. 
Antes de efectuar cualquier reparación, se debe de: 

• Avisar al personal e indicar que se está trabajando. 

• Desconectar la corriente y proteger el magneto térmico (para que nadie pueda 
accionarlo involuntariamente). 

• Asegurarse de que no hay tensión en la cortina ni en la bomba de calor. 

• Asegurarse que se han detenido los ventiladores. 

• Utilice sólo recambios originales. 

Windbox: Para la apertura de la puerta de revisión siga los siguientes pasos: 

     
1.- Inserte un destornillador plano entre bastidor y la rejilla y empuje la rejilla hacia a fuera. La rejilla está 
cerrada a presión con pivotes. Dispone de un cable de seguridad para evitar caídas accidentales. 

     
2.- OPCIONAL: Quite el tornillo de seguridad de la puerta de servicio. 

3.- Inserte un destornillador y presione al lado de los pivotes para abrir la puerta de servicio. 

En caso de una cortina con plénum o kits de aspiración y descarga, la palanca deberemos hacerla por el 
lado de la puerta donde se ha hecho un coliso para facilitar la entrada de un destornillador plano. 

 

Dam: Seguir las mismas instrucciones que para la cortina Windbox con plénum o kit de aspiración y 
descarga. 
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Windbox Empotrable: Para la apertura de la puerta de revisión en los modelos Windbox Empotrable (M, 
ECM, G, ECG) siga los siguientes pasos: 

1.- Con un destornillador, quite el tornillo de seguridad. 

     
2.- Con las manos abra las dos puertas de servicio tal y como se indica. La reja laminada está cerrada a 
presión mediante unos muelles. La puerta también está cerrada a presión por unos pivotes. Ambas puertas 
son basculantes. Se puede abrir primero la puerta grande o bien ayudarse de la puerta con lamas para abrir 
la otra. 

         

Rotowind: Para la apertura de cualquier panel siga los siguientes pasos: 

1.- Con un destornillador, aguantando el panel, sacar todos los tornillos que lo sujetan. 

2.- Sacar el panel con cuidado. Si dispone de una ventosa de trabajo utilícela. Si no utilice un destornillador. 
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Rund: Para la apertura de la cortina siga los siguientes pasos: 

  
1.- Con un destornillador, saque los tornillos de la reja. 2.- Separe la reja de la cortina con cuidado y 

estire suavemente hacia arriba hasta extraer 
totalmente la reja de aspiración. 

   
 

3.- Retire los tornillos que unen las dos partes de la 
carcasa exterior así como los tornillos de seguridad de 

cada carcasa. 

4.- Separe las carcasas tirando de ellas hacia 
fuera por la parte de la aspiración unos 10 

centímetros y luego tire hacia arriba igual que ha 
hecho con la reja, las conexiones, datos técnicos, 

motores etc. están ahora a su alcance. 

Zen: Para la apertura de la puerta de revisión siga los siguientes pasos: 

  
1.- Con un destornillador y aguantando 
el panel de servicio, sacar los tornillos 

que lo sujetan, situados en la parte 
superior de la cortina. 

2.- Abrir la puerta con cuidado, si es necesario 
desmontarla retire los cables de seguridad y 

desplace la puerta hacia un lado para 
desencajarla. 

Algunos acabados pueden ser delicados, si saca la puerta protéjala convenientemente. 
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Sustitución de los ventiladores 

Antes de cambiar el ventilador, avise e indique que está trabajando, desconecte la alimentación de la 
corriente, asegúrese que no hay tensión y que se han detenido los ventiladores. 

A continuación, identifique y suelte los cables del ventilador. Retire el ventilador soltando los tornillos de 
fijación y monte el ventilador de recambio siguiendo el proceso en orden inverso. 

 

Sustitución de la placa de potencia o fusible 

Antes de cambiar la placa de potencia o fusible, avise e indique que está trabajando, desconecte la 
alimentación de la corriente, asegúrese que no hay tensión y que se han detenido los ventiladores. 

Cambio placa de potencia: abra la puerta de revisión y simplemente destornille la placa de potencia por la 
parte superior exterior de la cortina para que pueda sacar la placa y realizar la reparación necesaria. 

 
Cambio fusible: abra la puerta de servicio y saque el fusible con la mano o la ayuda de un destornillador y 
reemplácelo. 

 

Sustitución de la batería 

Antes de cambiar la batería, avise e indique que está trabajando, desconecte la alimentación de la corriente, 
asegúrese que no hay tensión y que se han detenido los ventiladores. Antes de proceder a sacar los 
tornillos que fijan las baterías: 

Recoja el gas refrigerante siguiendo las instrucciones del fabricante de la unidad exterior. 
Separe la batería del circuito de refrigeración. 
Suelte los tornillos laterales de la batería y los de los ángulos interiores. 
Para el posterior montaje del recambio siga las instrucciones al revés. 
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AVERÍAS Y SOLUCIONES 

Más del 95% de las reclamaciones se producen durante la puesta en marcha del equipo y son debidas 
a errores de instalación. Revisando los 5 puntos siguientes se solucionan más del 90% de las incidencias: 
A) Cable telefónico RJ45 manipulado: El cable que conecta el Slave DX con la cortina de aire es un cable 
telefónico de 8 vías cruzado. Si se manipula (corta o saca el conector) y se empalma al revés, la 
cortina no funcionará correctamente y además puede estropear la electrónica. Sólo con volver a 
empalmar el conector de forma correcta se soluciona el problema (esquema de conexión en la cuarta 
página). 

B) Conexión cable telefónico incorrecta. El Slave DX debe ir conectado al conector “control” de la cortina 
de aire. Si conectamos cortinas esclavas debemos poner un RJ45 del conector “auxiliar” de la cortina 1 al 
conector “control” de la cortina 2 y así sucesivamente. 

C) Alimentación incorrecta. La alimentación de la cortina de aire depende del tipo de corriente disponible y 
del tipo de calefacción del equipo. Conectar siguiendo el esquema de la página 4. 

Problemas y soluciones más comunes en la cortina de aire 
Síntoma Problema Solución 

No se enciende 
ningún LED en el 
Slave DX. 

¿El cable telefónico RJ45 es el 
original sin empalmes ni 
acortamientos? 

Cambiar cable o reconectarlo correctamente. 

¿Llega corriente a la cortina de aire? Comprobar la alimentación de la cortina de aire. 
Entre L y N debe haber 230V. 

Compruebe el fusible. El fusible de la placa electrónica de la cortina debe 
estar OK. 

Ninguna parte de la placa electrónica 
de la cortina debe estar dañada. 

Comprobar especialmente la zona cercana al 
transformador. 

Control Slave DX 
indica velocidad, 
pero la cortina no 
funciona. 

¿El cable RJ45 entre el Slave DX y el 
conector “control” de la cortina es 
original? 

• El cable RJ45 está en mal estado o se ha hecho a 
medida de forma incorrecta. Comprobar. 

• Si discurre en paralelo con cables de potencia 
debe ser apantallado. 

• No está bien insertado en el conector hembra. 
• Se ha dañado. 
• El cable tiene más de 10mts y no es trenzado y 

apantallado. 
• La pantalla del cable RJ45 no se ha conectado a 

tierra. 
RJ45 mal conectado. El cable está puesto en el conector “auxiliar” de la 

cortina en vez de en “control”. 
Dentro del conector “Control” no debe haber pequeños 
objetos (trocitos de cable, restos de obra etc.) ya que 
evitan que el conector entre del todo. 
El conector no está bien entrado. 

La bomba de calor 
no funciona. 

La pantalla LG no se enciende. 1. Para que el Kit LG funcione, la cortina debe tener 
tensión y el control Slave DX conectado. Si la 
cortina no tiene tensión un relé corta la tensión del 
Kit para evitar que funcione sin ventilación. 

2. Comprobar la tensión en el kit DX. 
3. Comprobar el cable entre el kit y la pantalla. 

La pantalla se enciende, pero no 
funciona el aire caliente (o frío si está 
configurada para ello). 

La temperatura interior es alta (o demasiado baja en 
modo frío). 

Sale un mensaje de error en la 
pantalla LG. 

Consultar el manual LG. 

La condensadora no arranca. Comprobar la tensión de la máquina exterior. 
Comprobar el cable del kit a la máquina exterior. 
La cortina debe tener tensión. 
Comprueba el fusible de la cortina. 
Ir a la pregunta de si el cable telefónico es original. 
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Problemas y soluciones más comunes en la cortina de aire 

Síntoma Problema Solución 
La bomba de calor 
está en marcha, pero 
el rendimiento es 
anormalmente bajo. 

En modo calor, la temperatura de 
salida de refrigerante de la máquina 
es de 85-100ºC, pero llega a la 
cortina a muy baja temperatura. 

El tubo de refrigerante está obstruido, chafado o le 
falta aislante térmico. 
Debe hacerse un barrido. 
Debe comprobarse visualmente que no tiene 
abolladuras y el estado del aislante. 

Alguna sonda no está colocada en su 
sitio o su aislamiento térmico está mal 
puesto o es inexistente. 

Comprobar la instalación y aislamiento de las sondas 
de temperatura. 

La cortina está a más metros de los 
permitidos de la máquina exterior o 
no se ha añadido carga extra de gas. 

Consultar el manual LG. 

Se ha sobrepasado la altura o la 
distancia máxima de la máquina 
exterior respecto a la interior. 

La altura máxima entre equipos no debe superar la 
estipulada por LG para su máquina. 
La distancia lineal no debe superar los metros 
estipulados por LG. 
Una posible solución es cambiar el equipo por un LG 
VRF. Consultar. 

El circuito de refrigerante puede tener 
una fuga. 

Comprobar. 

La máquina exterior tiene una avería. Consultar las averías de la máquina exterior en el 
manual LG. 

En VRF, se ha sobrepasado la 
potencia de las unidades exteriores 
(simultaneidad). 

Apagar algunas unidades interiores o instalar más 
unidades exteriores. 
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ACCESORIOS 
 

 

Soportes, pies, amortiguadores, etc. según modelo. 

  
   

 

Contacto de puerta Cable RJ45 20m y 50m Plénum y/o kit de aspiración y descarga 
(según modelo) 

   

 
 

Control Clever Bomba de condensados 
Regulación proactiva inteligente, funciones 

avanzadas, funcionamiento automático/manual, 
retardo de puerta, programador horario, modos 

ahorro energía, gestión multi-equipo, 
conexión BMS Modbus, etc. 

Permite evacuar de la cortina el agua condensada 
cuando la cortina trabaja en modo frío. 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
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Identificación de la cortina 

Todas las cortinas de aire están identificadas por un 
número de serie único impreso en una etiqueta 
ubicada en el interior de la puerta de servicio. En ella 
también se indica el modelo de la cortina y sus 
características técnicas (caudal, datos técnicos de 
los ventiladores y potencia calorífica). 

Es imprescindible disponer de este número para 
facilitar posibles recambios o información técnica de 
la cortina en cuestión. 

En caso de que detecte errores o ambigüedades en 
este manual, esteremos encantados de recibir su 
feedback, nos ayuda a mejorar nuestra 
documentación todavía más. 
Airtècnics se reserva el derecho de cambiar alguna 
de las especificaciones de este manual. 

GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD 
 
Nuestra garantía se extiende durante un año natural a partir de la fecha de suministro. La garantía se limita 
a reparar o sustituir desde nuestro almacén los productos que eventualmente sufran averías achacables a 
defectos de producción. Los gastos de instalación corren a cargo del comprador. Los productos que a 
nuestro juicio hayan sido utilizados inadecuadamente, manipulados incorrectamente, impropiamente 
instalados, conectados a tensiones distintas de la nominal, modificados o reparados por personal no 
autorizado o que hayan sufrido daños durante el transporte, quedan excluidos de toda garantía. 

Para la validez de la presente garantía será indispensable que esté correctamente rellenada y acompañada con la factura que acredite 
la fecha de la compra. En el caso de estar manipulada, perderá la validez de la misma. 

Es responsabilidad del comprador exclusiva procurar las medidas de seguridad necesarias para que en caso de avería de uno de 
nuestros productos no se produzcan daños a terceros equipos, instalaciones o personas. 

 
Ficha de garantía 

Datos de la cortina: 

Modelo: ............................................... N.º de Serie: ...................................................... 

Fecha de la factura: ............................ N.º Factura: ....................................................... 

Datos del comprador: 

Nombre: ............................................................................................................................................. 

Dirección: ........................................................................................................................................... 

País: ………………………… Teléfono: .............................  Fax: .............................................. 

Datos del vendedor: 

Nombre: .............................................................................................................................................. 

Dirección: ............................................................................................................................................ 

País: ………………………… Teléfono: .............................  Fax: ............................................... 

 Firma y sello de comprador   Firma y sello del vendedor 



Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC01AC"

MODEL DUOED 4 H  Code: 2VD0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC01AC

Model DUOED 4 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1500

H [mm] : 6 4 0

L [mm] : 2300

Weight [Kg] : 2 7 3

Ø spigots [mm]: 4 0 0

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 9.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 1143 
Power [W] 576 
SFP [kW/(m3/s]: 1.09 
Current [A]: 2.86

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

66.28 72.50 68.28 65.17 57.90 58.03 58.12 70.5

Fan data for exhaust air RPM: 1143 
Power [W] 576 
SFP [kW/(m3/s]: 1.09 
Current [A]: 2.86

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

66.28 72.50 68.28 65.17 57.90 58.03 58.12 70.5

Input data

Fresh air m3/h 1894 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1894 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1894.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.30 °C

Supply air humidity 52.50 %

Expulsion air m3/h 1894.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.70 °C

Expulsion air humidity 38.00 %

DUOED 4 H

Thermal efficiency 77.8%
Performance
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Q 1894 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %
Q 1894 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.7 °C

R.H. 38 %

Q 1894 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1894 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.3 °C

R.H. 52.5 %

1 / 6

REVAC-2600

ADVANCED IP+RTU



Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC01AC"

MODEL DUOED 4 H  Code: 2VD0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC01AC

Model DUOED 4 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1500

H [mm] : 6 4 0

L [mm] : 2300

Weight [Kg] : 2 7 3

Ø spigots [mm]: 4 0 0

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 9.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 1143 
Power [W] 576 
SFP [kW/(m3/s]: 1.09 
Current [A]: 2.86

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

66.28 72.50 68.28 65.17 57.90 58.03 58.12 70.5

Fan data for exhaust air RPM: 1143 
Power [W] 576 
SFP [kW/(m3/s]: 1.09 
Current [A]: 2.86

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

66.28 72.50 68.28 65.17 57.90 58.03 58.12 70.5

Input data

Fresh air m3/h 1894 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1894 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1894.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.30 °C

Supply air humidity 52.50 %

Expulsion air m3/h 1894.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.70 °C

Expulsion air humidity 38.00 %

DUOED 4 H

Thermal efficiency 77.8%
Performance
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Airflow [m³/h]
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Q 1894 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %
Q 1894 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.7 °C

R.H. 38 %

Q 1894 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1894 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.3 °C

R.H. 52.5 %
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REVAC-2600



Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC01AC"

MODEL DUOED 4 H  Code: 2VD0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC01AC

Model DUOED 4 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1500

H [mm] : 6 4 0

L [mm] : 2300

Weight [Kg] : 2 7 3

Ø spigots [mm]: 4 0 0

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 9.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 1143 
Power [W] 576 
SFP [kW/(m3/s]: 1.09 
Current [A]: 2.86

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

66.28 72.50 68.28 65.17 57.90 58.03 58.12 70.5

Fan data for exhaust air RPM: 1143 
Power [W] 576 
SFP [kW/(m3/s]: 1.09 
Current [A]: 2.86

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

66.28 72.50 68.28 65.17 57.90 58.03 58.12 70.5

Input data

Fresh air m3/h 1894 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1894 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1894.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.30 °C

Supply air humidity 52.50 %

Expulsion air m3/h 1894.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.70 °C

Expulsion air humidity 38.00 %

DUOED 4 H

Thermal efficiency 77.8%
Performance
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P.st 100 Pa
T 28.7 °C

R.H. 38 %

Q 1894 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1894 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.3 °C

R.H. 52.5 %
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DUOED

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 750, 1500, 2300, 3.500 and 4.200 m3/h air flow rate:

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
forward curved blades fans with AC 3 speeds motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board
CTREASY pluri V board for simplified management unit

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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REVAC-2600

(if equipped with ADVANCED and BASIC)  or manual

(ADVANCED control versions)

ADVANCED control
(EO)

(WOA, WOB, WOF)



DUOED

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 750, 1500, 2300, 3.500 and 4.200 m3/h air flow rate:

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
forward curved blades fans with AC 3 speeds motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board
CTREASY pluri V board for simplified management unit

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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DUOED

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 750, 1500, 2300, 3.500 and 4.200 m3/h air flow rate:

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
forward curved blades fans with AC 3 speeds motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board
CTREASY pluri V board for simplified management unit

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC02AC"

MODEL DUOED 3 H  Code: 2VC0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC02AC

Model DUOED 3 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 5 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 5 0

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 7.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 1149 
Power [W] 460 
SFP [kW/(m3/s]: 1.03 
Current [A]: 1.38

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

65.55 69.11 73.10 60.61 58.25 56.01 55.29 71.4

Fan data for exhaust air RPM: 1149 
Power [W] 460 
SFP [kW/(m3/s]: 1.03 
Current [A]: 1.38

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

65.55 69.11 73.10 60.61 58.25 56.01 55.29 71.4

Input data

Fresh air m3/h 1612 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1612 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1612.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.20 °C

Supply air humidity 52.80 %

Expulsion air m3/h 1612.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.80 °C

Expulsion air humidity 37.80 %

DUOED 3 H

Thermal efficiency 79.2%
Performance
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Q 1612 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.2 °C

R.H. 52.8 %
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC02AC"

MODEL DUOED 3 H  Code: 2VC0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC02AC

Model DUOED 3 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 5 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 5 0

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 7.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 1149 
Power [W] 460 
SFP [kW/(m3/s]: 1.03 
Current [A]: 1.38

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

65.55 69.11 73.10 60.61 58.25 56.01 55.29 71.4

Fan data for exhaust air RPM: 1149 
Power [W] 460 
SFP [kW/(m3/s]: 1.03 
Current [A]: 1.38

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

65.55 69.11 73.10 60.61 58.25 56.01 55.29 71.4

Input data

Fresh air m3/h 1612 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1612 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1612.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.20 °C

Supply air humidity 52.80 %

Expulsion air m3/h 1612.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.80 °C

Expulsion air humidity 37.80 %

DUOED 3 H

Thermal efficiency 79.2%
Performance
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P.st 100 Pa
T 25.2 °C

R.H. 52.8 %

2 / 6

REVAC-2000



Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC02AC"

MODEL DUOED 3 H  Code: 2VC0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC02AC

Model DUOED 3 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 5 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 5 0

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 7.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 1149 
Power [W] 460 
SFP [kW/(m3/s]: 1.03 
Current [A]: 1.38

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

65.55 69.11 73.10 60.61 58.25 56.01 55.29 71.4

Fan data for exhaust air RPM: 1149 
Power [W] 460 
SFP [kW/(m3/s]: 1.03 
Current [A]: 1.38

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

65.55 69.11 73.10 60.61 58.25 56.01 55.29 71.4

Input data

Fresh air m3/h 1612 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1612 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1612.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.20 °C

Supply air humidity 52.80 %

Expulsion air m3/h 1612.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.80 °C

Expulsion air humidity 37.80 %

DUOED 3 H

Thermal efficiency 79.2%
Performance
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T 28.8 °C
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T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1612 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.2 °C

R.H. 52.8 %
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DUOED

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 750, 1500, 2300, 3.500 and 4.200 m3/h air flow rate:

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
forward curved blades fans with AC 3 speeds motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board
CTREASY pluri V board for simplified management unit

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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REVAC-2000

(if equipped with ADVANCED and BASIC)  or manual

(ADVANCED control versions)

ADVANCED control
(EO)

(WOA, WOB, WOF)



DUOED

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 750, 1500, 2300, 3.500 and 4.200 m3/h air flow rate:

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
forward curved blades fans with AC 3 speeds motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board
CTREASY pluri V board for simplified management unit

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line

5 / 6

 AR Circular protective cap, with net



DUOED

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 750, 1500, 2300, 3.500 and 4.200 m3/h air flow rate:

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
forward curved blades fans with AC 3 speeds motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board
CTREASY pluri V board for simplified management unit

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC03AC"

MODEL DUOED 2+ H  Code: 2VF0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC03AC

Model DUOED 2+ H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 0 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 2 5

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 7.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 1372 
Power [W] 411 
SFP [kW/(m3/s]: 1.03 
Current [A]: 1.42

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

66.40 76.19 75.98 58.94 59.58 56.48 57.13 74.4

Fan data for exhaust air RPM: 1372 
Power [W] 411 
SFP [kW/(m3/s]: 1.03 
Current [A]: 1.42

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

66.40 76.19 75.98 58.94 59.58 56.48 57.13 74.4

Input data

Fresh air m3/h 1440 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1440 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1440.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.30 °C

Supply air humidity 52.60 %

Expulsion air m3/h 1440.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.70 °C

Expulsion air humidity 37.90 %

DUOED 2+ H

Thermal efficiency 78.1%
Performance
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Q 1440 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %
Q 1440 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.7 °C

R.H. 37.9 %

Q 1440 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1440 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.3 °C

R.H. 52.6 %

1 / 6

REVAC-2000

ADVANCED IP+RTU



Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC03AC"

MODEL DUOED 2+ H  Code: 2VF0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC03AC

Model DUOED 2+ H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 0 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 2 5

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 7.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 1372 
Power [W] 411 
SFP [kW/(m3/s]: 1.03 
Current [A]: 1.42

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

66.40 76.19 75.98 58.94 59.58 56.48 57.13 74.4

Fan data for exhaust air RPM: 1372 
Power [W] 411 
SFP [kW/(m3/s]: 1.03 
Current [A]: 1.42

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

66.40 76.19 75.98 58.94 59.58 56.48 57.13 74.4

Input data

Fresh air m3/h 1440 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1440 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1440.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.30 °C

Supply air humidity 52.60 %

Expulsion air m3/h 1440.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.70 °C

Expulsion air humidity 37.90 %

DUOED 2+ H

Thermal efficiency 78.1%
Performance
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Q 1440 m³/h
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P.st 100 Pa
T 28.7 °C

R.H. 37.9 %

Q 1440 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1440 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.3 °C

R.H. 52.6 %
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC03AC"

MODEL DUOED 2+ H  Code: 2VF0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC03AC

Model DUOED 2+ H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 0 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 2 5

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 7.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 1372 
Power [W] 411 
SFP [kW/(m3/s]: 1.03 
Current [A]: 1.42

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

66.40 76.19 75.98 58.94 59.58 56.48 57.13 74.4

Fan data for exhaust air RPM: 1372 
Power [W] 411 
SFP [kW/(m3/s]: 1.03 
Current [A]: 1.42

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

66.40 76.19 75.98 58.94 59.58 56.48 57.13 74.4

Input data

Fresh air m3/h 1440 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1440 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1440.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.30 °C

Supply air humidity 52.60 %

Expulsion air m3/h 1440.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.70 °C

Expulsion air humidity 37.90 %

DUOED 2+ H

Thermal efficiency 78.1%
Performance
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Airflow [m³/h]

P
re
ss
ur
e 
[P
a]

Q 1440 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %
Q 1440 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.7 °C

R.H. 37.9 %

Q 1440 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1440 m3/h
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DUOED

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 750, 1500, 2300, 3.500 and 4.200 m3/h air flow rate:

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
forward curved blades fans with AC 3 speeds motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board
CTREASY pluri V board for simplified management unit

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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DUOED

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 750, 1500, 2300, 3.500 and 4.200 m3/h air flow rate:

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
forward curved blades fans with AC 3 speeds motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board
CTREASY pluri V board for simplified management unit

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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DUOED

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 750, 1500, 2300, 3.500 and 4.200 m3/h air flow rate:

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
forward curved blades fans with AC 3 speeds motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board
CTREASY pluri V board for simplified management unit

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC04AC"

MODEL DUOED 2+ H  Code: 2VF0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC04AC

Model DUOED 2+ H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 0 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 2 5

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 7.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 1260 
Power [W] 391 
SFP [kW/(m3/s]: 1.34 
Current [A]: 1.60

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

67.50 68.80 75.10 56.40 58.60 53.70 54.50 72.7

Fan data for exhaust air RPM: 1260 
Power [W] 391 
SFP [kW/(m3/s]: 1.34 
Current [A]: 1.60

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

67.50 68.80 75.10 56.40 58.60 53.70 54.50 72.7

Input data

Fresh air m3/h 1047 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1047 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1047.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.20 °C

Supply air humidity 53.00 %

Expulsion air m3/h 1047.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.80 °C

Expulsion air humidity 37.70 %

DUOED 2+ H

Thermal efficiency 80.2%
Performance
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P.st 100 Pa
T 28.8 °C
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R.H. 50 %

Q 1047 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.2 °C

R.H. 53 %
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC04AC"

MODEL DUOED 2+ H  Code: 2VF0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC04AC

Model DUOED 2+ H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 0 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 2 5

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 7.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 1260 
Power [W] 391 
SFP [kW/(m3/s]: 1.34 
Current [A]: 1.60

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

67.50 68.80 75.10 56.40 58.60 53.70 54.50 72.7

Fan data for exhaust air RPM: 1260 
Power [W] 391 
SFP [kW/(m3/s]: 1.34 
Current [A]: 1.60

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

67.50 68.80 75.10 56.40 58.60 53.70 54.50 72.7

Input data

Fresh air m3/h 1047 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1047 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1047.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.20 °C

Supply air humidity 53.00 %

Expulsion air m3/h 1047.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.80 °C

Expulsion air humidity 37.70 %

DUOED 2+ H

Thermal efficiency 80.2%
Performance
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T 28.8 °C

R.H. 37.7 %

Q 1047 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1047 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.2 °C

R.H. 53 %
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC04AC"

MODEL DUOED 2+ H  Code: 2VF0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC04AC

Model DUOED 2+ H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 0 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 2 5

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 7.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 1260 
Power [W] 391 
SFP [kW/(m3/s]: 1.34 
Current [A]: 1.60

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

67.50 68.80 75.10 56.40 58.60 53.70 54.50 72.7

Fan data for exhaust air RPM: 1260 
Power [W] 391 
SFP [kW/(m3/s]: 1.34 
Current [A]: 1.60

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

67.50 68.80 75.10 56.40 58.60 53.70 54.50 72.7

Input data

Fresh air m3/h 1047 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1047 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1047.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.20 °C

Supply air humidity 53.00 %

Expulsion air m3/h 1047.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.80 °C

Expulsion air humidity 37.70 %

DUOED 2+ H

Thermal efficiency 80.2%
Performance
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R.H. 53 %

3 / 6

REVAC-2000



DUOED

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 750, 1500, 2300, 3.500 and 4.200 m3/h air flow rate:

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
forward curved blades fans with AC 3 speeds motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board
CTREASY pluri V board for simplified management unit

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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DUOED

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 750, 1500, 2300, 3.500 and 4.200 m3/h air flow rate:

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
forward curved blades fans with AC 3 speeds motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board
CTREASY pluri V board for simplified management unit

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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DUOED

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 750, 1500, 2300, 3.500 and 4.200 m3/h air flow rate:

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
forward curved blades fans with AC 3 speeds motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board
CTREASY pluri V board for simplified management unit

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC05AC"

MODEL DUOED 3 H  Code: 2VC0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC05AC

Model DUOED 3 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 5 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 5 0

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 7.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 1324 
Power [W] 488 
SFP [kW/(m3/s]: 1.15 
Current [A]: 1.95

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

67.00 72.30 75.20 63.00 60.50 58.40 58.40 73.7

Fan data for exhaust air RPM: 1324 
Power [W] 488 
SFP [kW/(m3/s]: 1.15 
Current [A]: 1.95

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

67.00 72.30 75.20 63.00 60.50 58.40 58.40 73.7

Input data

Fresh air m3/h 1530 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1530 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1530.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.20 °C

Supply air humidity 52.90 %

Expulsion air m3/h 1530.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.80 °C

Expulsion air humidity 37.70 %

DUOED 3 H

Thermal efficiency 79.6%
Performance
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC05AC"

MODEL DUOED 3 H  Code: 2VC0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC05AC

Model DUOED 3 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 5 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 5 0

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 7.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 1324 
Power [W] 488 
SFP [kW/(m3/s]: 1.15 
Current [A]: 1.95

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

67.00 72.30 75.20 63.00 60.50 58.40 58.40 73.7

Fan data for exhaust air RPM: 1324 
Power [W] 488 
SFP [kW/(m3/s]: 1.15 
Current [A]: 1.95

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

67.00 72.30 75.20 63.00 60.50 58.40 58.40 73.7

Input data

Fresh air m3/h 1530 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1530 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1530.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.20 °C

Supply air humidity 52.90 %

Expulsion air m3/h 1530.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.80 °C

Expulsion air humidity 37.70 %

DUOED 3 H

Thermal efficiency 79.6%
Performance
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC05AC"

MODEL DUOED 3 H  Code: 2VC0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC05AC

Model DUOED 3 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 5 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 5 0

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 7.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 1324 
Power [W] 488 
SFP [kW/(m3/s]: 1.15 
Current [A]: 1.95

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

67.00 72.30 75.20 63.00 60.50 58.40 58.40 73.7

Fan data for exhaust air RPM: 1324 
Power [W] 488 
SFP [kW/(m3/s]: 1.15 
Current [A]: 1.95

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

67.00 72.30 75.20 63.00 60.50 58.40 58.40 73.7

Input data

Fresh air m3/h 1530 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1530 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1530.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.20 °C

Supply air humidity 52.90 %

Expulsion air m3/h 1530.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.80 °C

Expulsion air humidity 37.70 %

DUOED 3 H

Thermal efficiency 79.6%
Performance
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DUOED

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 750, 1500, 2300, 3.500 and 4.200 m3/h air flow rate:

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
forward curved blades fans with AC 3 speeds motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board
CTREASY pluri V board for simplified management unit

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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DUOED

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 750, 1500, 2300, 3.500 and 4.200 m3/h air flow rate:

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
forward curved blades fans with AC 3 speeds motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board
CTREASY pluri V board for simplified management unit

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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DUOED

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 750, 1500, 2300, 3.500 and 4.200 m3/h air flow rate:

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
forward curved blades fans with AC 3 speeds motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board
CTREASY pluri V board for simplified management unit

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC06AC"

MODEL DUOED 2 H  Code: 2VB0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC06AC

Model DUOED 2 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1150

H [mm] : 4 3 0

L [mm] : 1200

Weight [Kg] : 9 1

Ø spigots [mm]: 2 5 0

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 2.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2084 
Power [W] 228 
SFP [kW/(m3/s]: 1.40 
Current [A]: 0.99

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

58.90 66.40 68.10 60.90 50.70 57.30 59.50 68.1

Fan data for exhaust air RPM: 2084 
Power [W] 228 
SFP [kW/(m3/s]: 1.40 
Current [A]: 0.99

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

58.90 66.40 68.10 60.90 50.70 57.30 59.50 68.1

Input data

Fresh air m3/h 585 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 585 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 585.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.30 °C

Supply air humidity 52.60 %

Expulsion air m3/h 585.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.70 °C

Expulsion air humidity 37.90 %

DUOED 2 H

Thermal efficiency 78.4%
Performance
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC06AC"

MODEL DUOED 2 H  Code: 2VB0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC06AC

Model DUOED 2 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1150

H [mm] : 4 3 0

L [mm] : 1200

Weight [Kg] : 9 1

Ø spigots [mm]: 2 5 0

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 2.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2084 
Power [W] 228 
SFP [kW/(m3/s]: 1.40 
Current [A]: 0.99

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

58.90 66.40 68.10 60.90 50.70 57.30 59.50 68.1

Fan data for exhaust air RPM: 2084 
Power [W] 228 
SFP [kW/(m3/s]: 1.40 
Current [A]: 0.99

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

58.90 66.40 68.10 60.90 50.70 57.30 59.50 68.1

Input data

Fresh air m3/h 585 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 585 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 585.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.30 °C

Supply air humidity 52.60 %

Expulsion air m3/h 585.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.70 °C

Expulsion air humidity 37.90 %

DUOED 2 H

Thermal efficiency 78.4%
Performance

0 500
0

200

400

600

Airflow [m³/h]

P
re
ss
ur
e 
[P
a]

Q 585 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %
Q 585 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.7 °C
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R.H. 50 %
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P.st 100 Pa
T 25.3 °C

R.H. 52.6 %
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC06AC"

MODEL DUOED 2 H  Code: 2VB0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC06AC

Model DUOED 2 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1150

H [mm] : 4 3 0

L [mm] : 1200

Weight [Kg] : 9 1

Ø spigots [mm]: 2 5 0

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 2.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2084 
Power [W] 228 
SFP [kW/(m3/s]: 1.40 
Current [A]: 0.99

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

58.90 66.40 68.10 60.90 50.70 57.30 59.50 68.1

Fan data for exhaust air RPM: 2084 
Power [W] 228 
SFP [kW/(m3/s]: 1.40 
Current [A]: 0.99

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

58.90 66.40 68.10 60.90 50.70 57.30 59.50 68.1

Input data

Fresh air m3/h 585 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 585 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 585.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.30 °C

Supply air humidity 52.60 %

Expulsion air m3/h 585.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.70 °C

Expulsion air humidity 37.90 %

DUOED 2 H

Thermal efficiency 78.4%
Performance
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DUOED

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 750, 1500, 2300, 3.500 and 4.200 m3/h air flow rate:

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
forward curved blades fans with AC 3 speeds motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board
CTREASY pluri V board for simplified management unit

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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DUOED

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 750, 1500, 2300, 3.500 and 4.200 m3/h air flow rate:

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
forward curved blades fans with AC 3 speeds motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board
CTREASY pluri V board for simplified management unit

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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DUOED

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 750, 1500, 2300, 3.500 and 4.200 m3/h air flow rate:

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
forward curved blades fans with AC 3 speeds motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board
CTREASY pluri V board for simplified management unit

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC01EC"

MODEL DUOEC 4 H  Code: 2XD0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC01EC

Model DUOEC 4 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1500

H [mm] : 6 4 0

L [mm] : 2300

Weight [Kg] : 2 7 3

Ø spigots [mm]: 4 0 0

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 6.30

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2365 
Power [W] 474 
SFP [kW/(m3/s]: 0.90 
Current [A]: 2.13

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

74.60 89.09 77.46 77.33 72.04 67.81 74.17 83.8

Fan data for exhaust air RPM: 2365 
Power [W] 474 
SFP [kW/(m3/s]: 0.90 
Current [A]: 2.13

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

74.60 89.09 77.46 77.33 72.04 67.81 74.17 83.8

Input data

Fresh air m3/h 1894 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1894 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1894.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.30 °C

Supply air humidity 52.50 %

Expulsion air m3/h 1894.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.70 °C

Expulsion air humidity 38.00 %

DUOEC 4 H

Thermal efficiency 77.8%
Performance
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P
re
ss
ur
e 
[P
a]

Q 1894 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %

Q 1894 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.7 °C

R.H. 38 %

Q 1894 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1894 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.3 °C

R.H. 52.5 %
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC01EC"

MODEL DUOEC 4 H  Code: 2XD0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC01EC

Model DUOEC 4 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1500

H [mm] : 6 4 0

L [mm] : 2300

Weight [Kg] : 2 7 3

Ø spigots [mm]: 4 0 0

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 6.30

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2365 
Power [W] 474 
SFP [kW/(m3/s]: 0.90 
Current [A]: 2.13

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

74.60 89.09 77.46 77.33 72.04 67.81 74.17 83.8

Fan data for exhaust air RPM: 2365 
Power [W] 474 
SFP [kW/(m3/s]: 0.90 
Current [A]: 2.13

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

74.60 89.09 77.46 77.33 72.04 67.81 74.17 83.8

Input data

Fresh air m3/h 1894 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1894 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1894.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.30 °C

Supply air humidity 52.50 %

Expulsion air m3/h 1894.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.70 °C

Expulsion air humidity 38.00 %

DUOEC 4 H

Thermal efficiency 77.8%
Performance
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1,000

Airflow [m³/h]
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Q 1894 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %

Q 1894 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.7 °C

R.H. 38 %

Q 1894 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1894 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.3 °C

R.H. 52.5 %
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC01EC"

MODEL DUOEC 4 H  Code: 2XD0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC01EC

Model DUOEC 4 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1500

H [mm] : 6 4 0

L [mm] : 2300

Weight [Kg] : 2 7 3

Ø spigots [mm]: 4 0 0

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 6.30

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2365 
Power [W] 474 
SFP [kW/(m3/s]: 0.90 
Current [A]: 2.13

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

74.60 89.09 77.46 77.33 72.04 67.81 74.17 83.8

Fan data for exhaust air RPM: 2365 
Power [W] 474 
SFP [kW/(m3/s]: 0.90 
Current [A]: 2.13

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

74.60 89.09 77.46 77.33 72.04 67.81 74.17 83.8

Input data

Fresh air m3/h 1894 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1894 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1894.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.30 °C

Supply air humidity 52.50 %

Expulsion air m3/h 1894.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.70 °C

Expulsion air humidity 38.00 %

DUOEC 4 H

Thermal efficiency 77.8%
Performance

0 1,000 2,000
0

250

500

750

1,000

Airflow [m³/h]
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re
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Q 1894 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %

Q 1894 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.7 °C

R.H. 38 %

Q 1894 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1894 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.3 °C

R.H. 52.5 %
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DUOEC

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 800, 1700, 2500, 3.900, 4.250 m3/h

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
backward curved blades fans with EC motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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DUOEC

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 800, 1700, 2500, 3.900, 4.250 m3/h

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
backward curved blades fans with EC motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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DUOEC

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 800, 1700, 2500, 3.900, 4.250 m3/h

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
backward curved blades fans with EC motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC02EC"

MODEL DUOEC 3 H  Code: 2XC0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC02EC

Model DUOEC 3 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 5 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 5 0

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 5.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2724 
Power [W] 412 
SFP [kW/(m3/s]: 0.92 
Current [A]: 2.69

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

72.26 85.49 74.59 71.29 69.19 63.62 68.32 79.8

Fan data for exhaust air RPM: 2724 
Power [W] 412 
SFP [kW/(m3/s]: 0.92 
Current [A]: 2.69

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

72.26 85.49 74.59 71.29 69.19 63.62 68.32 79.8

Input data

Fresh air m3/h 1612 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1612 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1612.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.20 °C

Supply air humidity 52.80 %

Expulsion air m3/h 1612.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.80 °C

Expulsion air humidity 37.80 %

DUOEC 3 H

Thermal efficiency 79.2%
Performance
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Airflow [m³/h]
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Q 1612 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %

Q 1612 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.8 °C

R.H. 37.8 %

Q 1612 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1612 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.2 °C

R.H. 52.8 %
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC02EC"

MODEL DUOEC 3 H  Code: 2XC0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC02EC

Model DUOEC 3 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 5 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 5 0

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 5.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2724 
Power [W] 412 
SFP [kW/(m3/s]: 0.92 
Current [A]: 2.69

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

72.26 85.49 74.59 71.29 69.19 63.62 68.32 79.8

Fan data for exhaust air RPM: 2724 
Power [W] 412 
SFP [kW/(m3/s]: 0.92 
Current [A]: 2.69

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

72.26 85.49 74.59 71.29 69.19 63.62 68.32 79.8

Input data

Fresh air m3/h 1612 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1612 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1612.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.20 °C

Supply air humidity 52.80 %

Expulsion air m3/h 1612.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.80 °C

Expulsion air humidity 37.80 %

DUOEC 3 H

Thermal efficiency 79.2%
Performance
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Airflow [m³/h]
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Q 1612 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %

Q 1612 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.8 °C

R.H. 37.8 %

Q 1612 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1612 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.2 °C

R.H. 52.8 %
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC02EC"

MODEL DUOEC 3 H  Code: 2XC0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC02EC

Model DUOEC 3 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 5 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 5 0

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 5.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2724 
Power [W] 412 
SFP [kW/(m3/s]: 0.92 
Current [A]: 2.69

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

72.26 85.49 74.59 71.29 69.19 63.62 68.32 79.8

Fan data for exhaust air RPM: 2724 
Power [W] 412 
SFP [kW/(m3/s]: 0.92 
Current [A]: 2.69

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

72.26 85.49 74.59 71.29 69.19 63.62 68.32 79.8

Input data

Fresh air m3/h 1612 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1612 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1612.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.20 °C

Supply air humidity 52.80 %

Expulsion air m3/h 1612.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.80 °C

Expulsion air humidity 37.80 %

DUOEC 3 H

Thermal efficiency 79.2%
Performance
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Airflow [m³/h]
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Q 1612 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %

Q 1612 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.8 °C

R.H. 37.8 %

Q 1612 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1612 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.2 °C

R.H. 52.8 %

3 / 6

REVEC-2000



DUOEC

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 800, 1700, 2500, 3.900, 4.250 m3/h

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
backward curved blades fans with EC motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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DUOEC

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 800, 1700, 2500, 3.900, 4.250 m3/h

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
backward curved blades fans with EC motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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DUOEC

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 800, 1700, 2500, 3.900, 4.250 m3/h

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
backward curved blades fans with EC motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC03EC"

MODEL DUOEC 3 H  Code: 2XC0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC03EC

Model DUOEC 3 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 5 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 5 0

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 5.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2617 
Power [W] 374 
SFP [kW/(m3/s]: 0.93 
Current [A]: 2.38

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

71.70 85.60 73.10 70.70 68.60 63.10 67.60 79.5

Fan data for exhaust air RPM: 2617 
Power [W] 374 
SFP [kW/(m3/s]: 0.93 
Current [A]: 2.38

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

71.70 85.60 73.10 70.70 68.60 63.10 67.60 79.5

Input data

Fresh air m3/h 1440 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1440 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1440.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.20 °C

Supply air humidity 52.90 %

Expulsion air m3/h 1440.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.80 °C

Expulsion air humidity 37.70 %

DUOEC 3 H

Thermal efficiency 80%
Performance
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Airflow [m³/h]
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Q 1440 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %

Q 1440 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.8 °C

R.H. 37.7 %

Q 1440 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1440 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.2 °C

R.H. 52.9 %
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC03EC"

MODEL DUOEC 3 H  Code: 2XC0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC03EC

Model DUOEC 3 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 5 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 5 0

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 5.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2617 
Power [W] 374 
SFP [kW/(m3/s]: 0.93 
Current [A]: 2.38

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

71.70 85.60 73.10 70.70 68.60 63.10 67.60 79.5

Fan data for exhaust air RPM: 2617 
Power [W] 374 
SFP [kW/(m3/s]: 0.93 
Current [A]: 2.38

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

71.70 85.60 73.10 70.70 68.60 63.10 67.60 79.5

Input data

Fresh air m3/h 1440 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1440 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1440.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.20 °C

Supply air humidity 52.90 %

Expulsion air m3/h 1440.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.80 °C

Expulsion air humidity 37.70 %

DUOEC 3 H

Thermal efficiency 80%
Performance
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Airflow [m³/h]
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Q 1440 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %

Q 1440 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.8 °C

R.H. 37.7 %

Q 1440 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1440 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.2 °C

R.H. 52.9 %
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC03EC"

MODEL DUOEC 3 H  Code: 2XC0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC03EC

Model DUOEC 3 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 5 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 5 0

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 5.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2617 
Power [W] 374 
SFP [kW/(m3/s]: 0.93 
Current [A]: 2.38

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

71.70 85.60 73.10 70.70 68.60 63.10 67.60 79.5

Fan data for exhaust air RPM: 2617 
Power [W] 374 
SFP [kW/(m3/s]: 0.93 
Current [A]: 2.38

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

71.70 85.60 73.10 70.70 68.60 63.10 67.60 79.5

Input data

Fresh air m3/h 1440 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1440 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1440.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.20 °C

Supply air humidity 52.90 %

Expulsion air m3/h 1440.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.80 °C

Expulsion air humidity 37.70 %

DUOEC 3 H

Thermal efficiency 80%
Performance
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Airflow [m³/h]
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Q 1440 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %

Q 1440 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.8 °C

R.H. 37.7 %

Q 1440 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1440 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.2 °C

R.H. 52.9 %
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DUOEC

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 800, 1700, 2500, 3.900, 4.250 m3/h

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
backward curved blades fans with EC motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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DUOEC

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 800, 1700, 2500, 3.900, 4.250 m3/h

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
backward curved blades fans with EC motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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DUOEC

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 800, 1700, 2500, 3.900, 4.250 m3/h

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
backward curved blades fans with EC motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC04EC"

MODEL DUOEC 3 H  Code: 2XC0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC04EC

Model DUOEC 3 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 5 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 5 0

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 5.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2167 
Power [W] 204 
SFP [kW/(m3/s]: 0.70 
Current [A]: 1.37

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

68.30 75.80 66.30 65.40 62.50 56.60 58.80 71.6

Fan data for exhaust air RPM: 2167 
Power [W] 204 
SFP [kW/(m3/s]: 0.70 
Current [A]: 1.37

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

68.30 75.80 66.30 65.40 62.50 56.60 58.80 71.6

Input data

Fresh air m3/h 1047 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1047 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1047.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.10 °C

Supply air humidity 53.40 %

Expulsion air m3/h 1047.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.90 °C

Expulsion air humidity 37.40 %

DUOEC 3 H

Thermal efficiency 82.3%
Performance
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Airflow [m³/h]
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Q 1047 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %

Q 1047 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.9 °C

R.H. 37.4 %

Q 1047 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1047 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.1 °C

R.H. 53.4 %
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC04EC"

MODEL DUOEC 3 H  Code: 2XC0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC04EC

Model DUOEC 3 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 5 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 5 0

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 5.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2167 
Power [W] 204 
SFP [kW/(m3/s]: 0.70 
Current [A]: 1.37

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

68.30 75.80 66.30 65.40 62.50 56.60 58.80 71.6

Fan data for exhaust air RPM: 2167 
Power [W] 204 
SFP [kW/(m3/s]: 0.70 
Current [A]: 1.37

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

68.30 75.80 66.30 65.40 62.50 56.60 58.80 71.6

Input data

Fresh air m3/h 1047 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1047 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1047.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.10 °C

Supply air humidity 53.40 %

Expulsion air m3/h 1047.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.90 °C

Expulsion air humidity 37.40 %

DUOEC 3 H

Thermal efficiency 82.3%
Performance
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Airflow [m³/h]
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Q 1047 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %

Q 1047 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.9 °C

R.H. 37.4 %

Q 1047 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1047 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.1 °C

R.H. 53.4 %
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC04EC"

MODEL DUOEC 3 H  Code: 2XC0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC04EC

Model DUOEC 3 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 5 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 5 0

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 5.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2167 
Power [W] 204 
SFP [kW/(m3/s]: 0.70 
Current [A]: 1.37

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

68.30 75.80 66.30 65.40 62.50 56.60 58.80 71.6

Fan data for exhaust air RPM: 2167 
Power [W] 204 
SFP [kW/(m3/s]: 0.70 
Current [A]: 1.37

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

68.30 75.80 66.30 65.40 62.50 56.60 58.80 71.6

Input data

Fresh air m3/h 1047 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1047 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1047.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.10 °C

Supply air humidity 53.40 %

Expulsion air m3/h 1047.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.90 °C

Expulsion air humidity 37.40 %

DUOEC 3 H

Thermal efficiency 82.3%
Performance
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Airflow [m³/h]
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Q 1047 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %

Q 1047 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.9 °C

R.H. 37.4 %

Q 1047 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1047 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.1 °C

R.H. 53.4 %
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DUOEC

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 800, 1700, 2500, 3.900, 4.250 m3/h

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
backward curved blades fans with EC motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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DUOEC

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 800, 1700, 2500, 3.900, 4.250 m3/h

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
backward curved blades fans with EC motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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DUOEC

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 800, 1700, 2500, 3.900, 4.250 m3/h

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
backward curved blades fans with EC motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC05EC"

MODEL DUOEC 3 H  Code: 2XC0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC05EC

Model DUOEC 3 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 5 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 5 0

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 5.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2647 
Power [W] 375 
SFP [kW/(m3/s]: 0.88 
Current [A]: 2.44

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

71.10 85.72 71.51 70.07 67.97 62.55 66.83 79.2

Fan data for exhaust air RPM: 2647 
Power [W] 375 
SFP [kW/(m3/s]: 0.88 
Current [A]: 2.44

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

71.10 85.72 71.51 70.07 67.97 62.55 66.83 79.2

Input data

Fresh air m3/h 1530 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1530 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1530.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.20 °C

Supply air humidity 52.90 %

Expulsion air m3/h 1530.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.80 °C

Expulsion air humidity 37.70 %

DUOEC 3 H

Thermal efficiency 79.6%
Performance
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Airflow [m³/h]
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Q 1530 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %

Q 1530 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.8 °C

R.H. 37.7 %

Q 1530 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1530 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.2 °C

R.H. 52.9 %
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC05EC"

MODEL DUOEC 3 H  Code: 2XC0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC05EC

Model DUOEC 3 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 5 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 5 0

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 5.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2647 
Power [W] 375 
SFP [kW/(m3/s]: 0.88 
Current [A]: 2.44

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

71.10 85.72 71.51 70.07 67.97 62.55 66.83 79.2

Fan data for exhaust air RPM: 2647 
Power [W] 375 
SFP [kW/(m3/s]: 0.88 
Current [A]: 2.44

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

71.10 85.72 71.51 70.07 67.97 62.55 66.83 79.2

Input data

Fresh air m3/h 1530 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1530 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1530.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.20 °C

Supply air humidity 52.90 %

Expulsion air m3/h 1530.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.80 °C

Expulsion air humidity 37.70 %

DUOEC 3 H

Thermal efficiency 79.6%
Performance
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Airflow [m³/h]
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Q 1530 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %

Q 1530 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.8 °C

R.H. 37.7 %

Q 1530 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1530 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.2 °C

R.H. 52.9 %
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC05EC"

MODEL DUOEC 3 H  Code: 2XC0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC05EC

Model DUOEC 3 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1300

H [mm] : 5 5 0

L [mm] : 1460

Weight [Kg] : 1 5 0

Ø spigots [mm]: 3 1 5

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 5.70

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2647 
Power [W] 375 
SFP [kW/(m3/s]: 0.88 
Current [A]: 2.44

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

71.10 85.72 71.51 70.07 67.97 62.55 66.83 79.2

Fan data for exhaust air RPM: 2647 
Power [W] 375 
SFP [kW/(m3/s]: 0.88 
Current [A]: 2.44

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

71.10 85.72 71.51 70.07 67.97 62.55 66.83 79.2

Input data

Fresh air m3/h 1530 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 1530 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 1530.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.20 °C

Supply air humidity 52.90 %

Expulsion air m3/h 1530.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.80 °C

Expulsion air humidity 37.70 %

DUOEC 3 H

Thermal efficiency 79.6%
Performance
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Airflow [m³/h]
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Q 1530 m³/h

T 30 °C

R.H. 40 %

Q 1530 m3/h

P.st 100 Pa
T 28.8 °C

R.H. 37.7 %

Q 1530 m³/h

T 24 °C

R.H. 50 %

Q 1530 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.2 °C

R.H. 52.9 %
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DUOEC

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 800, 1700, 2500, 3.900, 4.250 m3/h

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
backward curved blades fans with EC motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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DUOEC

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 800, 1700, 2500, 3.900, 4.250 m3/h

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
backward curved blades fans with EC motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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DUOEC

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 800, 1700, 2500, 3.900, 4.250 m3/h

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
backward curved blades fans with EC motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC06EC"

MODEL DUOEC 2 H  Code: 2XB0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC06EC

Model DUOEC 2 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1150

H [mm] : 4 3 0

L [mm] : 1200

Weight [Kg] : 9 1

Ø spigots [mm]: 2 5 0

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 2.90

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2115 
Power [W] 56 
SFP [kW/(m3/s]: 0.34 
Current [A]: 0.62

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

63.40 72.60 65.70 59.30 60.10 53.50 60.50 68.9

Fan data for exhaust air RPM: 2115 
Power [W] 56 
SFP [kW/(m3/s]: 0.34 
Current [A]: 0.62

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

63.40 72.60 65.70 59.30 60.10 53.50 60.50 68.9

Input data

Fresh air m3/h 585 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 585 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 585.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.30 °C

Supply air humidity 52.60 %

Expulsion air m3/h 585.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.70 °C

Expulsion air humidity 37.90 %

DUOEC 2 H

Thermal efficiency 78.4%
Performance
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Q 585 m3/h

P.st 100 Pa
T 25.3 °C

R.H. 52.6 %
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC06EC"

MODEL DUOEC 2 H  Code: 2XB0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC06EC

Model DUOEC 2 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1150

H [mm] : 4 3 0

L [mm] : 1200

Weight [Kg] : 9 1

Ø spigots [mm]: 2 5 0

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 2.90

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2115 
Power [W] 56 
SFP [kW/(m3/s]: 0.34 
Current [A]: 0.62

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

63.40 72.60 65.70 59.30 60.10 53.50 60.50 68.9

Fan data for exhaust air RPM: 2115 
Power [W] 56 
SFP [kW/(m3/s]: 0.34 
Current [A]: 0.62

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

63.40 72.60 65.70 59.30 60.10 53.50 60.50 68.9

Input data

Fresh air m3/h 585 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 585 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 585.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.30 °C

Supply air humidity 52.60 %

Expulsion air m3/h 585.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.70 °C

Expulsion air humidity 37.90 %

DUOEC 2 H

Thermal efficiency 78.4%
Performance
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R.H. 52.6 %
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Max Pressure

Working Point

Working Point

Min Pressure

   SUMMARY OF YOUR CONFIGURATION"2788v1_RC06EC"

MODEL DUOEC 2 H  Code: 2XB0R0020BSH  

EXHAUST AIR FILTER M5 filter (EN 779) 

FRESH AIR FILTER F7 filter (EN 779) 

CASING Double skin sandwich panels

BYPASS With partial bypass

CONFIGURATION Horizontal

SETTING Variable air volume (VAV)

MICROPROCESSOR CONTROL EVO D PH RS485

Name of the
configuration

2788v1_RC06EC

Model DUOEC 2 H

Type of preHeating  

Type of post
Heat./Cool.

 

Fresh air filter F7 filter (EN 779)

Exhaust air filter M5 filter (EN 779)

Dimensions

W [mm] : 1150

H [mm] : 4 3 0

L [mm] : 1200

Weight [Kg] : 9 1

Ø spigots [mm]: 2 5 0

Electrical data Power supply [V] : 2 3 0

Frequency [Hz] : 5 0

Phases: 1

Current absorption [A] : 2.90

Fan for
fresh/exhaust air

Fan data for fresh air RPM: 2115 
Power [W] 56 
SFP [kW/(m3/s]: 0.34 
Current [A]: 0.62

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

63.40 72.60 65.70 59.30 60.10 53.50 60.50 68.9

Fan data for exhaust air RPM: 2115 
Power [W] 56 
SFP [kW/(m3/s]: 0.34 
Current [A]: 0.62

Sound level [Lw]

1 2 5 2 5 0 5 0 0 1 k 2 k 4 K 8 K db(A)

63.40 72.60 65.70 59.30 60.10 53.50 60.50 68.9

Input data

Fresh air m3/h 585 m3/h

Fresh air temp. 30 °C

Fresh air humidity 40 %

Exhaust air m3/h 585 m3/h

Exhaust air temp. 24 °C

Exhaust air humidity 50 %

Calculated data

Supply air m3/h 585.00 m3/h

Supply air pressure [Pa] 100.00 Pa

Supply air temp. 25.30 °C

Supply air humidity 52.60 %

Expulsion air m3/h 585.00 m3/h

Expulsion air pressure [Pa] 100.00 Pa

Expulsion air temp. 28.70 °C

Expulsion air humidity 37.90 %

DUOEC 2 H

Thermal efficiency 78.4%
Performance
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R.H. 52.6 %
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DUOEC

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 800, 1700, 2500, 3.900, 4.250 m3/h

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
backward curved blades fans with EC motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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(if equipped with ADVANCED and BASIC)  or manual

(ADVANCED control versions)

ADVANCED control
(EO)

(WOA, WOB, WOF)



DUOEC

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 800, 1700, 2500, 3.900, 4.250 m3/h

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
backward curved blades fans with EC motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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 AR Circular protective cap, with net



DUOEC

Efficient ventilation double flow unit with medium efficiency counterflow heat exchanger > 73 %
Non Residential Ventilation Unit (NRVU), perfect solution to obtain highest energy certification for the tertiary sector, industrial and collective living quarters (centralised
condominium plants) buildings

RANGE:

nr. 6 models with 400, 800, 1700, 2500, 3.900, 4.250 m3/h

STRUCTURE:

frame made of extruded aluminum profiles
selfsupporting external structure casing made by double skin Aluzinc® panels, insulated with injected polyurethane foam, thickness 25 mm, density 42 kg/m3

internal Aluzinc® casing
drip tray in Aluzinc® with condensate drainage
medium efficiency counter flow aluminium heat exchanger (Eurovent certification)
automatic heat exchanger antifrost (only for control version)
standard bypass, automatic (if equipped with EVO and CTR08) or manual
backward curved blades fans with EC motors (ErP2015)
circular connections with rubber sealing for ducting
Customizable configuration in the pipeline: it is possible edit the air duct position (changing the panels position)
filters (EN779): M5 class filter on extraction air and low pressure drop F7 filter on fresh air
dirty filters warning with differential pressure switch (EVO control versions)
easy access and maintenance through lateral panel
easy connection plugnplay to the power supply, control panel prewired and mounted on board

INSTALLATION:

for outdoor installation (with protection roof) or for indoor installation, with ambient temperature between 15° and +50° C
horizontal mounted

AVAILABLE VERSIONS (also for aftersales installation, outside the unit for duct mounting):

with electrical preheating, with thermostatic regulation or manage by the EVO control
with electrical postheating, outside the unit for duct mounting (RELM)
with postheating watercoil, outside the unit for duct mounting  (BAAC, BAAT or BAAF/AC)
with postheating R410A gas, outside the unit for duct mounting  (sizing calculation on demand)

AVAILABLE CONTROLLERS AND REGULATORS:

plugnplay options: microprocessor control + control panel prewired and mounted on board

EXTRA AVAILABLE ACCESSORIES ON REQUEST:

Optional sensors:

 QPA 2002 CO2/VOC air quality sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on wall
 EE80 CO2 sensor on pipe
 EE16 Humidity sensor on pipe

Regolation KIT:

 kit COP (constant PRESSURE)
 kit CAV (constant AIR VOLUME)

Accessories for air distribution:

   SKFMR Circular protective cap, with net

Accessories for condensate drainage:

  SIPH condensate drainage siphon

Other Accessories:

  T rain cover roof

MAINTENANCE / ACCESS:
 Bottom / top and side panel filters with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5
 Panel heat exchanger with closure; below / above size 1 to 3, side for size 4 and 5
 Lower / upper and lower fans with handle and closure for sizes from 1 to 3, only from side panel for inspection and maintenance for sizes 4 and 5

MICROPROCESSOR CONTROLLER EVO D PH
 Electronic card fitted inside the heat recovery ventilator, fully wired, complete with the bus interface module (RS485 or TCP/IP); communication protocol MODBUS
 suitable for heat recovery units equipped with 3 speed blowers or variable speed fans with input 010 VDC signal in Building Management Systems
 fans speed setting through the supervision system, or automatic fans speed control when interfaced to the optional CO2 sensor (EE80), CO2/VOC sensor (QPA 2002) or humidity sensor (EE16)
 booster ventilation available in different modes:

 through a proximity sensor PIR ( optional )
 through a remotely time setting by the user

 ON/OFF automatic bypass damper management ( when fitted inside )
 diagnosis of the filters status and fans operation ( if fans with tachometric signal ) 
 automatic prevention of the icing on the heat exchanger available in 3 different modes:

 through the unbalancing of the airflows (default setting, simplified strategy)
 through a proportional 0..100% activation of an electric preheater (optional accessories)
 through a remotely contact closure, allowing a customized strategy by the user

 double postheating/cooling management available ( electric or water ) based on the supply air temperature until the set point is reached:
 automatic ON/OFF: two stages when the electric heater is fitted inside the unit
 automatic and proportional 0..100% 

 publishing of the status and alarm signals on the bus line
 receiving of the remotely incoming input instructions via bus line
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conducto doble tubo 
aislado

 doble tubo aislado galva-galva 79

 doble tubo aislado inox-galva 80

 doble tubo aislado inox-inox 81

 conjunto unión doble tubo, para montaje vertical y 
 horizontal, con abrazadera cierre METU  82

 doble tubo aislado galva-galva, con adaptador incorporado 83

 doble tubo aislado inox-galva, con adaptador incorporado 84

 doble tubo aislado inox-inox, con adaptador incorporado 85

El doble tubo aislado helicoidal, con y sin adaptador incorporado,
lo fabricamos en 3 calidades: galva-galva, inox-galva e inox-inox.

El sistema más rápido de montaje es el del adaptador incorporado, lo que 
facilita y permite montar con mayor agilidad, facilidad y seguridad.

78



Doble tubo aislado galva - galva

D mm
interior

D mm
exterior € / m.l. 

11 314 319 414 419 72

€ € € € €

Tubo Codo 45º Codo 90º Te 45º Te 90º Adaptador

 100 150 14,80 21,20 24,80 27,90 22,80 9,05  

 125 175 18,20 24,20 29,00 33,10 26,70 9,57  

 150 200 21,80 28,80 36,10 40,60 32,30 10,19  

 175 225 24,20 32,30 41,00 46,90 36,50 11,02  

 180 225 24,30 33,00 42,00 47,90 37,10 12,20  

 200 250 26,90 36,30 47,60 52,80 41,20 13,21  

 225 280 30,50 42,00 54,80 63,50 46,90 14,87  

 250 300 35,00 47,10 62,30 70,80 52,90 16,64  

 280 315 38,50 51,80 68,70 80,20 59,00 18,40  

 300 355 44,90 58,40 78,00 89,30 66,60 20,18  

 315 355 46,10 60,20 80,10 92,10 69,50 21,50  

 355 400 52,30 68,20 92,50 109,10 81,10 22,88  

 400 450 60,00 77,60 112,30 136,50 96,00 25,58  

 450 500 69,30 88,90 129,60 176,30 113,70 28,50  

 500 560 78,40 101,90 149,40 214,50 131,40 31,72  

 560 630 88,70 117,20 174,20 260,60 153,50 34,22  

 630 710 99,60 134,80 204,30 305,90 193,50 40,04  

 710 750 125,80 153,30 228,30 340,10 231,80 48,10  

 750 800 148,80 169,90 254,80 376,00 251,60 57,70  

 800 900 162,10 207,20 319,20 427,50 290,40 69,20  

 900 1.000 182,60 268,80 408,60 501,90 361,70 83,10  

 1.000 1.120 202,30 312,30 477,90 610,50 439,50 99,70  

 1.120 1.200 225,00 347,90 538,30 736,10 498,30 120,00  

 1.200 1.250 246,40 381,90 586,00 819,30 531,00 143,50  

 1.250 1.500 288,70 431,70 682,20 956,60 624,00 172,20 

doble tubo
79

Conjunto unión 
doble tubo con 
abrazadera METU
para montaje vertical

Esquema de montaje del conducto 
doble tubo aislado,
con adaptadores

Te 90º
tramo 
Doble tubo

Adaptador 
doble

Adaptador 
doble

Adaptador 
simple

codo 
Doble tubo

doble tubo inox-galva e inox-inox
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EXTRACTORES DE BAÑO
SILENT DUAL 100

Extractor para baño, autónomo e 
inteligente. Autoajusta sus prestaciones 
a las condiciones ambientales y a la 
demanda de ventilación a través de dos 
sensores: un detector de presencia y un 
sensor de humedad.

SILENT DUAL incorpora un algoritmo 
inteligente de control a través del cual 
el extractor de baño autoajusta su 
consigna en función de las condiciones 
ambientales, sin necesidad de interacción 
con el usuario. 
SILENT DUAL aprende del entorno donde 
esta instalado (condiciones ambientales) 
y determina como tiene que funcionar.

Motor AC regulado para obtener un 
caudal adecuado, ajustando el consumo 
eléctrico y el ruido en función de la 
demanda real de ventilación.

Conexión directa a dos hilos (L, N).
 - Alimentación: 220-240V 50Hz.
 - Temperaturas de trabajo: -5ºC/+40ºC.
 - IP45 - Clase II.
 - Protección térmica.
 - Compuerta antirretorno desmontable.

CAMBIO BRUSCO DE HUMEDAD 
HR instantánea < HR ambiental media
“Cambio brusco”.

CAMBIO SUAVE DE HUMEDAD 
HR instantánea < HR ambiental media
“Cambio suave”

NO DETECCIÓN DE PRESENCIA
NO “EVENTO DE HUMEDAD” 
HR* instantánea < HR* ambiental media
No detección.
* Humedad relativa

Dependiendo de la configuración 
del modo de funcionamiento inicial 
(intermitente o permanente)

FUNCIONAMIENTO

SILENT DUAL 
Controla continuamente las condiciones ambientales y adapta automáticamente la velocidad del motor y, por lo tanto, la ventilación, a las 
necesidades reales del momento, activando uno de los cuatro modos de operación y optimizando así el consumo de energía y el nivel de sonido.

DETECCION DE PRESENCIA  
HR instantánea < HR ambiental media
Sí detección.

Temporizador: 
de 2’ a 15’

AUTO %HR PLUG&PLAY DISEÑADOS 
PARA UNA 
INSTALACIÓN 
FÁCIL

install-
friendly
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EXTRACTORES DE BAÑO
SILENT DUAL 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida máxima

(W)

Intensidad
absorbida máxima

(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Nivel de presión 
sonora

(dB(A)) a 3 m

SILENT DUAL 100

MAXIMO 2200 8 0,08 90 26,5

PIR+TEMPO 1670 6 0,08 65 22

CONTINUO   910 4 0,07 25 <20

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA LpA

MAXIMO 27 29 37 38 44 40 36 24 47 26,5

PIR+TEMPO 21 23 31 33 39 36 30 18 43 22

CONTINUO 17 18 18 18 21 20 19 18 28 <20,0
Nivel de presión sonora (LpA) medido a 3 m y en campo libre.

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

DIMENSIONES (mm)

CURVAS CARACTERÍSTICAS

SILENT-DUAL 100psf
(Pa)

psf
(mmcda)

qv[m3/h]

P[W]

40

35

30

25

20

15

10

5

0

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

10

8

6

4

2

0

13
4

157

103

77,5

Ø
99

16
7

167

Ø105

134
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EXTRACTORES DE BAÑO
SILENT DUAL 200

CAMBIO BRUSCO DE HUMEDAD 
HR instantánea < HR ambiental media
“Cambio brusco”.

CAMBIO SUAVE DE HUMEDAD 
HR instantánea < HR ambiental media
“Cambio suave”

NO DETECCIÓN DE PRESENCIA
NO “EVENTO DE HUMEDAD” 
HR* instantánea < HR* ambiental media
No detección.
* Humedad relativa

Dependiendo de la configuración 
del modo de funcionamiento inicial 
(intermitente o permanente)

FUNCIONAMIENTO

SILENT DUAL 
Controla continuamente las condiciones ambientales y adapta automáticamente la velocidad del motor y, por lo tanto, la ventilación, a las 
necesidades reales del momento, activando uno de los cuatro modos de operación y optimizando así el consumo de energía y el nivel de sonido.

Extractor para baño, autónomo e 
inteligente. Autoajusta sus prestaciones 
a las condiciones ambientales y a la 
demanda de ventilación a través de dos 
sensores: un detector de presencia y un 
sensor de humedad.

SILENT DUAL incorpora un algoritmo 
inteligente de control a través del cual 
el extractor de baño autoajusta su 
consigna en función de las condiciones 
ambientales, sin necesidad de interacción 
con el usuario. 
SILENT DUAL aprende del entorno donde 
esta instalado (condiciones ambientales) 
y determina como tiene que funcionar.

Motor AC regulado para obtener un 
caudal adecuado, ajustando el consumo 
eléctrico y el ruido en función de la 
demanda real de ventilación.

Conexión directa a dos hilos (L, N).
 - Alimentación: 220-240V 50Hz.
 - Temperaturas de trabajo: -5ºC/+40ºC.
 - IP45 - Clase II.
 - Protección térmica.
 - Compuerta antirretorno desmontable.

DETECCION DE PRESENCIA  
HR instantánea < HR ambiental media
Sí detección.

Temporizador: 
de 2’ a 15’

AUTO %HR PLUG&PLAY DISEÑADOS 
PARA UNA 
INSTALACIÓN 
FÁCIL

install-
friendly
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EXTRACTORES DE BAÑO
SILENT DUAL 200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida máxima

(W)

Intensidad
absorbida máxima

(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Nivel de presión 
sonora

(dB(A)) a 3 m

SILENT DUAL 200

MAXIMO 2280 17 0,12 170 34

PIR+TEMPO 1870 13 0,11 120 29

CONTINUO 1010   7 0,09   60 <20

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA LpA

MAXIMO 26 33 42 48 49 50 42 29 54 34

PIR+TEMPO 22 29 38 44 45 46 38 25 50 30

CONTINUO 17 20 26 29 27 22 19 18 33 <20
Nivel de presión sonora (LpA) medido a 3 m y en campo libre.

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

DIMENSIONES (mm)

CURVAS CARACTERÍSTICAS*

SILENT-DUAL 200

* Sin compuerta antirretorno

psf
(Pa)

psf
(mmcda)

qv[m3/h]

P[W]

50

40

30

20

10

0

5

4

3

2

1

0

20

15

10

5

0
0 20 40 60 80 100 120 140 160

16
4,

5

164

107,5

80

Ø
11

8

18
7

187

Ø125

164,5
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EXTRACTORES DE BAÑO
SILENT DUAL 300

CAMBIO BRUSCO DE HUMEDAD 
HR instantánea < HR ambiental media
“Cambio brusco”.

CAMBIO SUAVE DE HUMEDAD 
HR instantánea < HR ambiental media
“Cambio suave”

NO DETECCIÓN DE PRESENCIA
NO “EVENTO DE HUMEDAD” 
HR* instantánea < HR* ambiental media
No detección.
* Humedad relativa

Dependiendo de la configuración 
del modo de funcionamiento inicial 
(intermitente o permanente)

FUNCIONAMIENTO

SILENT DUAL 
Controla continuamente las condiciones ambientales y adapta automáticamente la velocidad del motor y, por lo tanto, la ventilación, a las 
necesidades reales del momento, activando uno de los cuatro modos de operación y optimizando así el consumo de energía y el nivel de sonido.

Extractor para baño, autónomo e 
inteligente. Autoajusta sus prestaciones 
a las condiciones ambientales y a la 
demanda de ventilación a través de dos 
sensores: un detector de presencia y un 
sensor de humedad.

SILENT DUAL incorpora un algoritmo 
inteligente de control a través del cual 
el extractor de baño autoajusta su 
consigna en función de las condiciones 
ambientales, sin necesidad de interacción 
con el usuario. 
SILENT DUAL aprende del entorno donde 
esta instalado (condiciones ambientales) 
y determina como tiene que funcionar.

Motor AC regulado para obtener un 
caudal adecuado, ajustando el consumo 
eléctrico y el ruido en función de la 
demanda real de ventilación.

Conexión directa a dos hilos (L, N).
 - Alimentación: 220-240V 50Hz.
 - Temperaturas de trabajo: -5ºC/+40ºC.
 - IP45 - Clase II.
 - Protección térmica.
 - Compuerta antirretorno desmontable.

DETECCION DE PRESENCIA  
HR instantánea < HR ambiental media
Sí detección.

Temporizador: 
de 2’ a 15’

AUTO %HR PLUG&PLAY DISEÑADOS 
PARA UNA 
INSTALACIÓN 
FÁCIL

install-
friendly
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EXTRACTORES DE BAÑO
SILENT DUAL 300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida máxima

(W)

Intensidad
absorbida máxima

(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Nivel de presión 
sonora

(dB(A)) a 3 m

SILENT DUAL 300

MAXIMO 2120 26 0,16 235 37

PIR+TEMPO 1800 20 0,14 190 33

CONTINUO 1010 11 0,11 100 <20

Modelo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA LpA

MAXIMO 19 33 38 49 55 51 43 29 57 37

PIR+TEMPO 16 29 34 45 51 47 40 26 53 33

CONTINUO 18 21 31 34 36 25 19 18 39 <20
Nivel de presión sonora (LpA) medido a 3 m y en campo libre.

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

DIMENSIONES (mm)

CURVAS CARACTERÍSTICAS*

SILENT-DUAL 300

* Sin compuerta antirretorno

psf
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Cumple con el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación (AB SUA-SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos), estableciendo puntos 

de llamada y atención accesible en edificios o locales, tanto públicos, como privados. 

“En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un 

dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de 

asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada 

ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas” 

 

 

MH9451        KIT ACCESIBILIDAD BAÑO CABLEADO 

 

La solución de accesibilidad y seguridad desarrollada por Medicip Health es un completo y versátil sistema 

de ayuda asistencial que se adapta a todo tipo de lugares, facilitando su instalación en cualquier recinto de 

uso público con baños asistidos (hoteles, restaurantes, bares, centros comerciales, gimnasios, centros 

deportivos…) 

El sistema es adecuado para diversas aplicaciones donde tiene sentido proporcionar señalización para 

situaciones potencialmente peligrosas. 

El nivel de la alarma es local en la lámpara del aseo y también se puede enviar a una pantalla central para 

la supervisión de todos los aseos desde un punto central. Un máximo de 8 kits de accesibilidad puede ser 

monitoreados en la pantalla del personal de control. No es necesario el uso de configuración a través de 

PC. 

El kit completo se suministra en una sola caja y contiene todos los componentes necesarios para la 

instalación de un espacio para un solo baño. 

 

Características: 

 

• Sencillo y rápida instalación.  • Funcionamiento autónomo.  

 

• Higiénico y estético.   • Fabricados enteramente a partir de materiales 

         Anticorrosivos. 

Funcionamiento: 

 

• Mediante el tirador se activará una 

alarma visual y acústica. El led integrado 

en el dispositivo de llamada, se encenderá 

para indicar a la persona que solicita 

ayuda que la alama ha sido activada. 

Para anular la alama se debe pulsar el 

botón de cancelación. 

 

• Los distintos aseos se pueden 

supervisar desde una central de 

recepción. Hasta 8 aseos por central 

 

• Señal de alarma visual y acústica 

 

• Cumple con la norma EN 1814 

 

• Led de seguridad. 
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Componentes del Kit: 
 

 Lámpara de pasillo Buzzer 

La lámpara está ubicada fuera del baño encima de la puerta. Al activar 

una llamada, un LED rojo indicará que la persona en la sala de baño 

necesita ayuda  

Modo 1: El LED parpadea a un ritmo de 1 segundo ON y 1 segundo OFF, 

además se emite un sonido acústico cada 1 s para llamar la atención 

sobre la llamada.  

Modo 2: El LED está estable, además, se envía un sonido acústico cada 

17 segundos para llamar la atención sobre la llamada.  
 

Tirador de baño 

Al activar el tirador de baño se genera una alarma, un LED de 

confirmación en la caja de pared de cadena de tracción es la 

confirmación de la llamada. 

Esta lámpara de confirmación parpadeará a una cadencia de 1 segundo 

en el modo 1 y la lámpara permanecerá fija en el modo 2. 

 

Fuente de alimentación 

La fuente de alimentación es de 24V DC 900mA. 

Botón de cancelación 

El botón de llamada y cancelación debe estar ubicado cerca del 

baño habitación. El botón rojo es un botón de llamada extra y tiene un 

LED de confirmación. Al pulsar el botón verde se cancela la llamada de 

alarma. 

 



Sistema de cableado UTP Cat.6A
Cables de comunicaciones

Construcción
Conductor 23AWG Cobre desnudo sólido

Diámetro: 0.56 ± 0.01 mm

Aislamiento Polietileno

Diámetro: 1.04 ± 0.05 mm

Espesor: 0.22 mm

Formación Dos conductores aislados trenzados formando un par

Cableado 4 pares trenzados cableados conjuntamente

Relleno central en forma de estrella

Cubierta exterior Compuesto libre de halógenos

Baja emsión de humos, libre de halógenos 

Color standard: Azul

Características técnicas
Diámetro exterior 8.3 ± 0.3 mm

Tª de servicio Instalación fija: -10°C a +60°C

Durante instalación: -10°C a +60°C

Velocidad de propagación 66.7%

Radio curvatura Min. Fijo: 33mm

Durante instalación: 66mm

Peso 48 kg/km

Aplicación
El sistema de cableado estructurado UTP Cat6A permite montar una infraestructura de telecomunicaciones genérica dentro

de un edificio, creando una red de área local (LAN). La categoría 6A se describe dentro de los estándares TIA e ISO EN para

clase Ea y categoría 6A, y permite trabajar a velocidades de hasta 10Gbps dentro de un entorno Ethernet, pudiendo también

llevar otras señales como servicios básicos de telefonía, TokenRing y ATM. Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta

500MHz. El sistema completo de cableado UTP Cat6A incluye el cable LSHF, módulos hembra, paneles de 24, paneles de

ordenación y latiguillos de varias medidas y colores. Con relleno central en forma de estrella para mantener y aumentar el

rendimiento del cable.

Aplicaciones típicas: 10BASE-TX Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 10GBASE-TX 10

Gigabit Ethernet, 1.2/2.4Gbs ATM, Video analógico y digital.

Ligero, diseño redondo compacto, robusto.

Normativa / Propiedades
Norma Ref. Diseño ISO/IEC 11801:2002 (Ed. 2.2), IEC 61156-5 ed2.0, EN 50173-1:2011,

EN 50173-2:2007 A1:2010, EN 50288-11-1:2012,

ANSI/TIA-568-C.2:2009

No propagador de la llama IEC 60332-1-[1,2]:2004 

Libre de halógenos UNE-EN 60754 (IEC 60754)

Baja emisión de humos IEC 61034-[1,2]

Clasificación CPR (Euroclase) EN 50575:2014  A1:2016 

Dca s2, d2, a1
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Sistema de cableado UTP Cat.6A
Cables de comunicaciones

Tabla de colores

N° de PAR Conductor A Conductor B

1 Azul Blanco/Azul

2 Naranja Blanco/Naranja

3 Verde Blanco/Verde

4 Marrón Blanco/Marrón

Elementos del sistema de cableado

Código Descripción

14650009 Cable UTP Cat6A LSHF (500 MTS) color azul 

14650007 Modulo Keystone UTP Cat6A blanco 

14650003 Panel UTP Cat6A 24 ports 

14650002 Pasahilos horizontal 

14650027 Patch cord UTP Cat6A 1 mts gris 

14650028 Patch cord UTP Cat6A 2 mts gris 

14650029 Patch cord UTP Cat6A 3 mts gris 

14650030 Patch cord UTP Cat6A 5 mts gris 
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Sistema de cableado UTP Cat.6A
Cables de comunicaciones

Esquema orientativo del cable

Página 3 de 3 Código: Realizado: Aprobado:
Familia: 1465

IT1F2 Cervi se reserva el derecho a modificar el documento sin previo aviso.
La imagen mostrada es orientativa y puede no ser necesariamente una reproducción fiel del diseño del cable.

Revisión: 1
Fecha: 13/07/2018



1WWW.EXTREMENETWORKS.COM

Data Sheet

ExtremeWireless™ AP305C/CX
Wi-Fi 6 (802.11ax) Indoor Access Point with integrated or 
external antenna options 

The AP305C/CX are indoor enterprise APs based on a new system-on-
a-chip (SoC) with two built-in dual-band radios providing the best value 
with Wi-Fi 6 high efficiency. You have your choice of models with either 
integrated or external antennas. Advanced radio technology delivers 
802.11ax 2x2:2 data rates up to 2.4 Gbps concurrently on both the 2.4 
GHz and 5 GHz radios. These 2x2:2 APs continue the Extreme tradition of 
software-selectable radios (SSRs) capable of dual 5 GHz connectivity for 
indoor and industrial environments.

Priced for the mass-market, this enterprise-grade access point is ideal for 
budget-conscious enterprises who do not want to sacrifice performance.

The AP305C/CX comes in an aesthetic design and can fit in the palm of 
your hand. Both models are eco-friendly APs partially made from recycled 
materials. Also included is an integrated light sensor and integrated power 
meter to help conserve power consumption*. The easy install ceiling mount 
for quick installation and unique way to hide the Ethernet cables for an 
aesthetically pleasing installation. 

Despite the exponential growth of users, BYOD devices, IoT, high-
bandwidth applications and security threats straining the infrastructure,  
the AP305C/CX combines performance, security services and insightful  
ML/AI management  capabilities to deliver an enterprise class solution at  
a value price. 

Highlights

Radio Technology

• 5 GHz 2x2:2

• 2.4 GHz 2x2:2

Radio Modes - SSR

• 5 GHz / 2.4 GHz - Fixed 

• 5 GHz / 5 GHz - Dual 5 GHz

High Density Environments

• Delivers exceptional end-user 
experience even in dense user 
environments 

WPA3 Support

• Includes the latest WPA3 Wi-Fi 
security standard delivering robust 
protections for users and IoT devices

Fully Functional over 802.3af

Cellular Coexistence Filter (CCF) 

• Minimizes the impact of interference 
from cellular networks

Smart Management 

• ExtremeCloud™ IQ delivers powerful, 
simple, and secure public or private 
cloud management capabilities

Built to Suit Your Business Needs 

Extreme Elements are the building blocks that allow you to tailor your network to your specific 
business environment, goals, and objectives. They enable the creation of an Autonomous Network that 
delivers the positive experiences and business outcomes most important to your organization.

Combining architecture, automation, and artificial intelligence, Extreme Elements enable you to ensure 
that your users get what they need — when and where they need it. Providing these superior user 
experiences is as simple as mixing and matching the right elements.

Learn more at extremenetworks.com/elements/.

ExtremeWireless™ AP305C/CX
* future software release

http://www.extremenetworks.com/elements/


2WWW.EXTREMENETWORKS.COM

Security
The AP305C/CX delivers the highest level of security 
services, beginning with support for the latest Wi-Fi 
Alliance WPA3 security certifications. Additionally, 
the AP305C/CX supports a stateful L2-L7 DPI firewall 
for context-based access security, Private Pre-Shared 
Key (PPSK) and much more.

Wi-Fi 6 Technology
Prior generations of 802.11n, 802.11ac wave 1 and 2, 
can be considered generational improvements with 
an emphasis on faster speed. 802.11ax technology 
instead enhances Wi-Fi efficiency as well as speed, 
taking Wi-Fi networks to an entirely new level. To 
learn more about 802.11ax, go to: https://www.
extremenetworks.com/are-you-ready-for-802-11ax

Programmable Radios 
Extreme launched the industry's first software defined 
802.11ax access point supporting not only a dual 
5 GHz capability but also two software programmable 
modes to optimally manage radios to provide the 
highest level of client performance. The AP305C/CX 
intelligent monitoring of the software- configurable 
radios enables network managers to configure 
network RF technology based on user environment 
and configure the access points in different modes as 
required.

Management Analytics 
In conjunction with Extreme Management system, 
cloud or on-premises, the AP305C/CX provides a very 
rich set of data displayed via context driven widgets, 
representing historical data or a combination of 
historical and current data. This provides context-
specific granularity with perspective views for 
locations, network, APs, individual client devices, as 
well as policy roles. In each context, administrators 
can adjust dashboards make a widget library.

RF Monitoring 
Network managers will appreciate a powerful 
choice of RF management for their Wi-Fi networks, 
with Adaptive RF management with AI/ML-like 
functionality. Adaptive RF algorithms provide 
intelligent selection of the best channels and transmit 
power for unimpaired dual 5 GHz operation. Load 
balancing, band steering and many other attributes of 
the RF can all be automated.

Integrated BLE and Zigbee
To support both IoT and Guest Engagement services 
the AP305C/CX integrates Bluetooth to connect with 
IoT devices with Thread wireless to engage loyalty 
customers with Apple iBeacon. Enterprises can use 
API driven applications to send advertisements 
directly to shoppers, guests, and conference 
attendees. This makes it ideal for businesses to 
advertise their app download pages, captive portals, 
or site-specific information.
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Product Specifications
Radio Specifications

802.11a
• 5.150–5.850 GHz Operating Frequency

• Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) Modulation

• Rates (Mbps): 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 w/ auto fallback

802.11b
• 2.4–2.5 GHz Operating Frequency

• Direct-Sequence Spread-Spectrum (DSSS) Modulation

• Rates (Mbps): 11, 5.5, 2, 1 w/ auto fallback

802.11g
• 2.4–2.5 GHz Operating Frequency

• Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) Modulation

• Rates (Mbps): 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 w/ auto fallback

802.11n
• 2.4–2.5 GHz & 5.150–5.850 GHz Operating Frequency

• 802.11n Modulation

• Rates (Mbps): MCS0 - MCS15 (6.5MBps - 300Mbps)

• 2x2 Multiple-In, Multiple-Out (MIMO) Radio

• HT20 High-Throughput (HT) Support (for both 2.4 GHz and 5 GHz)

• HT40 High-Throughput (HT) Support for 5 GHz

• A-MPDU and A-MSDU Frame Aggregation

802.11ac
• 5.150–5.850 GHz Operating Frequency

• 802.11ac Modulation (256-QAM)

• Rates (Mbps): MCS0–MCS9 (6.5Mbps – 867Mbps), NSS = 1-2.

• 2x2:2 Stream Multiple-In, Multiple-Out (MIMO) Radio

• VHT20/VHT40/VHT80 support

• TxBF (Transmit Beamforming)

802.11ax 
• 2.4–2.5 GHz & 5.150–5.850 GHz Operating Frequency 

• 802.11ax Modulation (1024-QAM) 

• Dual-band OFDMA

• Rates (Mbps): 

• 5G: HE0-HE11 (8 Mbps – 1200 Mbps). 

• 2.4G: HE0-HE11 (8 Mbps – 574 Mbps). 

• 2x2:2 Stream Multiple-In, Multiple-Out (MIMO) Radio 

• HE20/HE40/HE80 support for 5 GHz 

• HE20/HE40 support for 2.4 GHz 

• DL SU-MIMO and MU-MIMO 

• TxBF (Transmit Beamforming)

BLE 5 Radio Bluetooth® Low Energy (BLE) and IEEE® 802.15.4 compliant

Interfaces
• (1) Autosensing 10/100/1000 BASE-T Ethernet PoE (Power over Ethernet 

802.3af) Port

• USB2.0, Type A 5V, 0.9A

 USB power <= 500 mA - 802.3af 
 USB power > 500 mA - 802.3at

Power Options
• Power Draw: Typical: 9.98 W; Max: 11.28 W (w/o USB)

 Typical: 14.98 W; Max: 16.28 W (w/ USB)

• 802.3af Power over Ethernet (PoE) capable Gigabit Ethernet port (RJ-45 
power input pins: Wires 4,5,7,8 or 1,2,3,6)

• Support 802.3af/802.3at Power over Ethernet injector

Power Specifications
• IEEE 802.3af PoE Power 

Physical
• AP305C: 5.2" x 5.2" x 1.5" (133mm x 133mm x 37mm) 

• AP305CX: 5.8" x 5.8" x 1.5" (147mm x 147mm x 39mm) 

• AP305C and AP305CX: .9 lbs (.4kg) 

• TPM Chip for added security ( 

Antennas
AP305C - Internal Antennas

• (2) Integrated single band, 2.4-2.5 GHz omnidirectional antennas

• (2) Integrated single band, 5.1-5.8 GHz omnidirectional antennas

AP305CX - External Antennas

• (4) RP SMAs connectors 

Mounting
• AP support 15/16 flush ceiling tile and is integrated to AP

• Wall Mount sold as an accessory

• Ceiling Tile Recessed 15/16" sold as an accessory

• Built-in slot for Kensington type locks

Environmental
• Operating: 0 to 40 °C, Storage: -40 to 70 °C

• Humidity: 10% to 95% (non-condensing)

Environmental Discharge
• +/-8 kV (contact discharge)/ +/-15 kV (Air Discharge)

Environmental Compliance
• UL2043 - Plenum Rated

Regulatory Compliance
Product Safety Certifications

• IEC 62368/60950-1, EN 62368/60950-1, USA 62368/60950-1, AS/NZS 
62368/60950.1, Intertek NTRL

• RoHS Directive 2011/65/EU

Radio Approvals
• FCC CFR 47 Part 15, Class B 

• ICES-003, Class B 

• FCC Subpart C 15.247 

• FCC Subpart E 15.407 

• RSS247 

• AS/NZS4268 + CISPR32 

• IEC/EN 60601-1-2, 

• EN 62479 

• EN 62311 

• EN 50385 

• EN 301 489-1 

• EN 301 489-3 

• EN 301 489-17 

• EN 55032, (Class B) 

Power Options
• EN 55011, (Group 1, Class B) 

• EN 55024 

• EN 60601-1-2 

• EN 61000-3-2 

• EN 61000-3-3 

• EN 300 328 

• EN 301 893 

• EN 300 440 

• EN 50581
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Power and Sensitivity Tables
Power - 2.4 GHz

Channel  Data Rate  Power (dBm) 

11b 1 - 11 Mbps  18

11g
6 Mbps  18

54 Mbps  17

11n HT20 MCS0, 7 18, 14

11n HT40 MCS0, 7 18, 14

11ac HT20 MCS0, 8 18, 13

11ac HT40 MCS0, 9 18, 12

11ax HE20 HE0, 11  18, 11

11ax HE40 HE0, 11  18, 11

Power - 5 GHz

Channel  Data Rate  Power (dBm) 

11a 
6 Mbps  18

54 Mbps  16

11n HT20  MCS0, 7 18, 15

11n HT40  MCS0, 7 18, 15

11ac VHT20  MCS0, 8 18, 14

11ac VHT40  MCS0, 9 18, 13

11ac VHT80  MCS0, 9 18, 13

11ax HE20 HE0, 11  18, 13

11ax HE40 HE0, 11  18, 13

11ax HE80 HE0, 11  18, 13

Receive Sensitivity – 2.4 GHz

Channel  Data Rate  Power (dBm) 

11b 1 - 11 Mbps  -95, -88

11g
6 Mbps  -91

54 Mbps  -74

11n HT20 MCS0, 7 -91, -71

11n HT40 MCS0, 7 -88, -69

11ac HT20 MCS0, 8 -90, -61

11ac HT40 MCS0, 9 -88, -58

11ax HE20 HE0, 11  -90, -61

11ax HE40 HE0, 11  -88, -58

Receive Sensitivity – 5 GHz

Channel  Data Rate  Power (dBm) 

11a 
6 Mbps  -92

54 Mbps  -74

11n HT20  MCS0, 7 -90, -72

11n HT40  MCS0, 7 -88, -69 

11ac VHT20  MCS0, 8 -90, -68

11ac VHT40  MCS0, 9 -88, -63

11ac VHT80  MCS0, 9 -85, -58

11ax HE20 HE0, 11  -88, -59

11ax HE40 HE0, 11  -87, -57

11ax HE80 HE0, 11  -85, -54
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Elevation – 2.4 GHz

Elevation – 5 GHz

Azimuth – 2.4 GHz

Azimuth – 5 GHz

Radiation Patterns – Azimuth and Elevation
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Ordering Information
AP305C and AP305CX 

MKT Product SKU Description

AP305C-FCC
ExtremeCloud IQ : Indoor WiFi6 AP, 2x2 radios with Dual 5GHz and 1x1GbE port. Integrated light/power sensors 
and BLE/ Zigbee. AI/ML green mode. Internal antennas. Built-in ceiling mounts. Includes Connect. Domain : US

AP305C-CAN
ExtremeCloud IQ : Indoor WiFi6 AP, 2x2 radios with Dual 5GHz and 1x1GbE port. Integrated light/power sensors 
and BLE/Zigbee. AI/ML green mode. Internal antennas. Built-in ceiling mounts. Includes Connect. Domain : 
Canada

AP305C-WR
ExtremeCloud IQ : Indoor WiFi6 AP, 2x2 radios with Dual 5GHz and 1x1GbE port. Integrated light/power sensors 
and BLE/Zigbee. AI/ML green mode. Internal antennas. Built-in ceiling mounts. Includes Connect. Domain : 
EMEA, Rest of World

AP305CX-FCC
ExtremeCloud IQ : Indoor WiFi6 AP, 2x2 radios with Dual 5GHz and 1x1GbE port. Integrated light/power sensors 
and BLE/ Zigbee. AI/ML green mode. External antennas. Built-in ceiling mounts. Includes Connect. Domain : US

AP305CX-CAN
ExtremeCloud IQ : Indoor WiFi6 AP, 2x2 radios with Dual 5GHz and 1x1GbE port. Integrated light/power sensors 
and BLE/Zigbee. AI/ML green mode. External antennas. Built-in ceiling mounts. Includes Connect. Domain : 
Canada

AP305CX-WR
ExtremeCloud IQ : Indoor WiFi6 AP, 2x2 radios with Dual 5GHz and 1x1GbE port. Integrated light/power sensors 
and BLE/Zigbee. AI/ML green mode. External antennas. Built-in ceiling mounts. Includes Connect. Domain : 
EMEA, Rest of World

Accessories
Note: Two clips designed into the underside of the AP unit that will accommodate a 15/16 type ceiling tile rail system. 

Other mounting accessories see below. Mounting descriptions are detail in the Hardware User's Guide 

MKT Product SKU Descriptions

Mounting Accessories

AH-ACC-BKT-AX-IL (x1 per) Mounting bracket for Interlude ceilings

AH-ACC-BKT-AX-SL (x1 per) Mounting bracket for Silhouette 1/8" and Silhouette 1/4" ceilings

AH-ACC-BKT-AX-TB (x1 per) Mounting bracket for Prelude 15/16" and Suprafine 9/16" ceilings

AH-ACC-BKT-AX-WL (x1 per) Mounting bracket for direct-to-wall installations

AH-ACC-ANT-AX-KT (x8 per pack) Articulated indoor antenna kit (8 x Dual Band 5dBi antennas)

Power Accessories

PD-3501G-ENT Single port 802.3af compliant midspan

AH-ACC-PW-CBL-US 6ft 18 AWG universal power cord with US plug

AH-ACC-PW-CBL-UK 6ft universal power cord with UK plug

AH-ACC-PW-CBL-EU 6ft universal power cord with EU plug

AH-ACC-PW-CBL-AU 6ft universal power cord with AU plug

AH-ACC-PW-CBL-JP 6ft universal power cord with Japan plug

AH-ACC-PW-CBL-KR 6ft universal power cord with Korea plug
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PD4-S PD4-S

Descripción Color Referencia Código EAN

PD4-S-FT blanco 92254 4007529922543

PD4-S-SU blanco 92142 4007529921423

PD4-S-EM blanco 92163 4007529921638

SU EMFT

Accesorios Color Referencia Código EAN

Rejilla de protección metálica (Ø 200 x 90 mm) blanco 92199 4007529921997

Zócalo IP65 para modelos -SU blanco 92376 4007529923762

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

■ Detector de presencia Esclavo especial para grandes 
áreas, para la ampliación del área de detección de un 
modelo Master

■ En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo 
Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta 
la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

■ Compatible con todos los detectores Master excepto:  
PD4-M-DS-FT, modelos a 11-48 V, PD9-M-SDB, 
PD4-M-DAA4G

Tensión de 
alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Consumo típico: aprox. 0,2W

Área de detección: 360°

Alcance:
Ø 24 m transversal
Ø 8 m frontal
Ø 6,4 m pequeño movimiento

Grado de protección/
Clase: FT= IP20 SU= IP54 EM= IP20 / Clase II

Temperatura de func.: -25 °C hasta +50 °C

Material: Policarbonato de alta calidad

Intervalo entre 
impulsos: 2 o 9 seg.

DIMENSIONES

FT

30

97

64

73

64
17

17

SU 63

101

13

101

EM 68
15

97
15

30

97

48

54

ÁREA DE DETECCIÓNESQUEMAS DE CONEXIÓN

L
N

NANS L N LRNA
C1

T1 E1

R

Master Esclavo

24 m8 m6,40 m

2

1

3

  

1 Avance transversal
2 Avance frontal
3 Pequeño movimiento
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PD4-S PD4-S

Descripción Color Referencia Código EAN

PD4-S-FT blanco 92254 4007529922543

PD4-S-SU blanco 92142 4007529921423

PD4-S-EM blanco 92163 4007529921638

SU EMFT

Accesorios Color Referencia Código EAN

Rejilla de protección metálica (Ø 200 x 90 mm) blanco 92199 4007529921997

Zócalo IP65 para modelos -SU blanco 92376 4007529923762

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

■ Detector de presencia Esclavo especial para grandes 
áreas, para la ampliación del área de detección de un 
modelo Master

■ En caso de detectar movimiento en la zona, el modelo 
Esclavo envía una señal al detector Master, que es el que conecta 
la iluminación en función del nivel de luz ambiental existente

■ Compatible con todos los detectores Master excepto:  
PD4-M-DS-FT, modelos a 11-48 V, PD9-M-SDB, 
PD4-M-DAA4G

Tensión de 
alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Consumo típico: aprox. 0,2W

Área de detección: 360°

Alcance:
Ø 24 m transversal
Ø 8 m frontal
Ø 6,4 m pequeño movimiento

Grado de protección/
Clase: FT= IP20 SU= IP54 EM= IP20 / Clase II

Temperatura de func.: -25 °C hasta +50 °C

Material: Policarbonato de alta calidad

Intervalo entre 
impulsos: 2 o 9 seg.

DIMENSIONES

FT

30

97

64

73

64
17

17

SU 63

101

13

101

EM 68
15

97
15

30

97

48

54

ÁREA DE DETECCIÓNESQUEMAS DE CONEXIÓN

L
N

NANS L N LRNA
C1

T1 E1

R

Master Esclavo

24 m8 m6,40 m

2

1

3

  

1 Avance transversal
2 Avance frontal
3 Pequeño movimiento
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PD4-M-1C PD4-M-1C

Descripción Color Referencia Código EAN

PD4-M-1C-FT blanco 92585 4007529925858

PD4-M-1C-SU blanco 92580 4007529925803

PD4-M-1C-EM blanco 92575 4007529925759

SU EMFT

Accesorios Color Referencia Código EAN

PD4-S-SU blanco 92142 4007529921423

PD4-S-EM blanco 92163 4007529921638

PD4-S-FT blanco 92254 4007529922543

IR-PD-1C gris 92520 4007529925209

IR-PD-Mini gris 92159 4007529921591

IR-PD-1C-E gris 92077 4007529920778

Adaptador IR para smartphones negro 92726 4007529927265

Rejilla de protección metálica (Ø 200 x 90 mm) blanco 92199 4007529921997

Zócalo IP54 para PD2- y PD4-SU blanco 92161 4007529921614

Zócalo IP65 para PD4-SU blanco 92375 4007529923755

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

■ Detector de presencia master especial para grandes áreas

■ Un canal para conmutar la iluminación con contacto libre de 
potencial

■ Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando 
aparatos esclavos

■ Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

■ Funciones adicionales programables mediante mando a distancia 
(opcional)

■ Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

Tensión de 
alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Consumo típico: aprox. 0,6W

Área de detección: 360°

Alcance:
Ø 24 m transversal
Ø 8 m frontal
Ø 6,4 m pequeño movimiento

Grado de protección/
Clase: FT= IP20 SU= IP20 EM= IP20 / Clase II

Temperatura de func.: -25 °C hasta +50 °C

Material: Policarbonato de alta calidad

Mando a distancia: Adaptador IR para smartphones, IR-PD-1C, 
IR-PD-1C-E, IR-PD-Mini

Función Canal 1
Canal 1
(control de iluminación libre de potencial)

Contacto Canal 1:
2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5

Contacto NA, libre de potencial

Temporización: 15 s - 30 min, función impulso

Ajuste nivel crepuscular 
Canal 1: 10 - 2000 Lux

Medición crepuscular: Medición de luz constante

DIMENSIONES

FT

30

97

64

73

64
17

17

SU

70
98

63

98

EM 80
12

10
4

12

40

104

49

30
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N
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C1
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R

Master Esclavo

24 m8 m6,40 m

2

1

3

  

1 Avance transversal
2 Avance frontal
3 Pequeño movimiento
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PD4-M-1C PD4-M-1C

Descripción Color Referencia Código EAN

PD4-M-1C-FT blanco 92585 4007529925858

PD4-M-1C-SU blanco 92580 4007529925803

PD4-M-1C-EM blanco 92575 4007529925759

SU EMFT

Accesorios Color Referencia Código EAN

PD4-S-SU blanco 92142 4007529921423

PD4-S-EM blanco 92163 4007529921638

PD4-S-FT blanco 92254 4007529922543

IR-PD-1C gris 92520 4007529925209

IR-PD-Mini gris 92159 4007529921591

IR-PD-1C-E gris 92077 4007529920778

Adaptador IR para smartphones negro 92726 4007529927265

Rejilla de protección metálica (Ø 200 x 90 mm) blanco 92199 4007529921997

Zócalo IP54 para PD2- y PD4-SU blanco 92161 4007529921614

Zócalo IP65 para PD4-SU blanco 92375 4007529923755

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

■ Detector de presencia master especial para grandes áreas

■ Un canal para conmutar la iluminación con contacto libre de 
potencial

■ Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando 
aparatos esclavos

■ Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

■ Funciones adicionales programables mediante mando a distancia 
(opcional)

■ Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

Tensión de 
alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Consumo típico: aprox. 0,6W

Área de detección: 360°

Alcance:
Ø 24 m transversal
Ø 8 m frontal
Ø 6,4 m pequeño movimiento

Grado de protección/
Clase: FT= IP20 SU= IP20 EM= IP20 / Clase II

Temperatura de func.: -25 °C hasta +50 °C

Material: Policarbonato de alta calidad

Mando a distancia: Adaptador IR para smartphones, IR-PD-1C, 
IR-PD-1C-E, IR-PD-Mini

Función Canal 1
Canal 1
(control de iluminación libre de potencial)

Contacto Canal 1:
2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5

Contacto NA, libre de potencial

Temporización: 15 s - 30 min, función impulso

Ajuste nivel crepuscular 
Canal 1: 10 - 2000 Lux

Medición crepuscular: Medición de luz constante

DIMENSIONES

FT

30

97

64

73

64
17

17

SU

70
98

63

98

EM 80
12

10
4

12

40

104

49

30
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L
N
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2

1

3

  

1 Avance transversal
2 Avance frontal
3 Pequeño movimiento
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PD2-M-1C PD2-M-1C

Descripción Color Referencia Código EAN

PD2-M-1C-FT blanco 92565 4007529925650

PD2-M-1C-SU blanco 92550 4007529925506

PD2-M-1C-EM blanco 92555 4007529925551

SU EMFT

Accesorios Color Referencia Código EAN

IR-PD-1C gris 92520 4007529925209

IR-PD-Mini gris 92159 4007529921591

IR-PD-1C-E gris 92077 4007529920778

Adaptador IR para smartphones negro 92726 4007529927265

Rejilla de protección metálica (Ø 200 x 90 mm) blanco 92199 4007529921997

PD2-S-SU blanco 92152 4007529921522

PD2-S-EM blanco 92156 4007529921560

PD2-S-FT blanco 92166 4007529921669

Zócalo IP54 para PD2- y PD4-SU blanco 92161 4007529921614

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

■ Detector de presencia master

■ Un canal para conmutar la iluminación con contacto libre de 
potencial

■ Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando 
aparatos esclavos

■ Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

■ Funciones adicionales programables mediante mando a distancia 
(opcional)

■ Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

Tensión de 
alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Consumo típico: aprox. 0,6W

Área de detección: 360°

Alcance:
Ø 10 m transversal
Ø 6 m frontal
Ø 4 m pequeño movimiento

Grado de protección/
Clase: FT= IP20 SU= IP20 EM= IP20 / Clase II

Temperatura de func.: -25 °C hasta +50 °C

Material: Policarbonato de alta calidad

Mando a distancia: Adaptador IR para smartphones, IR-PD-1C, 
IR-PD-1C-E, IR-PD-Mini

Función Canal 1
Canal 1
(control de iluminación libre de potencial)

Contacto Canal 1:
2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5

Contacto NA, libre de potencial

Temporización: 15 s - 30 min, función impulso

Ajuste nivel crepuscular 
Canal 1: 10 - 2000 Lux

Medición crepuscular: Medición de luz constante

DIMENSIONES

FT 64
8

8

15

84
,5

80

SU

98

14
50

80

70

EM

35
65

16

4825 25

98
72 1313
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N
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10 m

2

1

3

  

1 Avance  transversal
2 Avance frontal
3 Pequeño movimiento
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PD2-M-1C PD2-M-1C

Descripción Color Referencia Código EAN

PD2-M-1C-FT blanco 92565 4007529925650

PD2-M-1C-SU blanco 92550 4007529925506

PD2-M-1C-EM blanco 92555 4007529925551

SU EMFT

Accesorios Color Referencia Código EAN

IR-PD-1C gris 92520 4007529925209

IR-PD-Mini gris 92159 4007529921591

IR-PD-1C-E gris 92077 4007529920778

Adaptador IR para smartphones negro 92726 4007529927265

Rejilla de protección metálica (Ø 200 x 90 mm) blanco 92199 4007529921997

PD2-S-SU blanco 92152 4007529921522

PD2-S-EM blanco 92156 4007529921560

PD2-S-FT blanco 92166 4007529921669

Zócalo IP54 para PD2- y PD4-SU blanco 92161 4007529921614

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

■ Detector de presencia master

■ Un canal para conmutar la iluminación con contacto libre de 
potencial

■ Posibilidad de ampliación del área de detección utilizando 
aparatos esclavos

■ Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

■ Funciones adicionales programables mediante mando a distancia 
(opcional)

■ Valores por defecto preconfigurados: 10 min. y 500 Lux

Tensión de 
alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Consumo típico: aprox. 0,6W

Área de detección: 360°

Alcance:
Ø 10 m transversal
Ø 6 m frontal
Ø 4 m pequeño movimiento

Grado de protección/
Clase: FT= IP20 SU= IP20 EM= IP20 / Clase II

Temperatura de func.: -25 °C hasta +50 °C

Material: Policarbonato de alta calidad

Mando a distancia: Adaptador IR para smartphones, IR-PD-1C, 
IR-PD-1C-E, IR-PD-Mini

Función Canal 1
Canal 1
(control de iluminación libre de potencial)

Contacto Canal 1:
2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5

Contacto NA, libre de potencial

Temporización: 15 s - 30 min, función impulso

Ajuste nivel crepuscular 
Canal 1: 10 - 2000 Lux

Medición crepuscular: Medición de luz constante

DIMENSIONES

FT 64
8

8

15

84
,5

80

SU

98

14
50

80

70

EM

35
65

16

4825 25

98
72 1313
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1 Avance  transversal
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3 Pequeño movimiento
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Iluminación Focal - Luz para ver 

Se refiere a la iluminación de acento utilizada para en-
fatizar objetos, áreas y zonas específicas y para crear 
jerarquías de percepción. Se considera un punto clave 
para la iluminación escenográfica en arquitectura. 

Iluminación Ambiental - Luz para ver 

Hace referencia a una iluminación general mediante 
downlights o iluminación vertical, proporcionando a los 
usuarios y observadores una posibilidad de orientación 
y una sensación de seguridad. 

La gramática de la luz - Richard Kelly 

Diseño de iluminación cualitativo 

Juego de Brillos - Luz para contemplar 

Se trata de la iluminación decorativa, la luz que atrae 
la atención y genera contenido estético en sí misma: 
efectos de luz como cambios dinámicos de color o pro-
yecciones con Gobo, pero también luminarias decorati-
vas o objetos luminosos. 

ERCO ha destinado una gran cantidad 

de tiempo, en colaboración con clien-

tes, diseñadores y personal propio, para 

establecer los factores clave para desa-

rrollar un proyecto cualitativo. La idea 

principal del proceso es el Control Vi-

sual Eficiente. Las 5 claves del EVC son: 

 Iluminación vertical

 Diseño de iluminación cualitativo

 Luminotecnia efectiva

 Lámparas eficientes

 Control de luz inteligente



7700411266 Masia Els Bellots 

Crear una luminosidad básica 
zonificada, confiriendo un ca-
rácter atractivo a las zonas de 
tránsito. 

Acentuar objetos mediante la 
luz para orientar la percepción, 
establecer jerarquías en el espa-
cio y dirigir la mirada. 

Crear un fondo homogéneo me-
diante la luz para potenciar la 
impresión de altura y un am-
biente acogedor. 

Diseñar la primera impresión mediante la luz 

La luz identifica en el espacio puntos de referencia tales como mostradores de recep-

ción o de información, dirigiendo así los flujos de visitantes y transmitiendo una ges-

tualidad acogedora y al mismo tiempo irradiar un carácter representativo. Un nivel 

de luminosidad más elevado automáticamente la mirada.  

Tipo iluminación: 

Luz para mirar (Focal) 

Tipo iluminación: 

Luz para ver (Ambiental) 

Tipo iluminación: 

Luz para ver (Ambiental) 

Recibir: Dar la bienvenida mediante la luz 

Aproximación al concepto de iluminación 
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Reunirse con éxito mediante 
escenas luminosas con distin-
tas proporciones de iluminación 
básica, iluminación vertical e 
iluminación de acento. 

Presentar de forma expresiva, 
con un acento luminoso para 
crear una atmósfera concentra-
da.  

Diseñar la primera impresión mediante la luz 

La escena luminosa adecuada crea una atmósfera festiva y genera islas privadas para 

conversaciones. Los proyectores orientables empotrables pueden dirigirse con preci-

sión hacia las mesas y la decoración, y la iluminación de las paredes circundantes 

mediante bañadores de pared con lente crea un marco representativo.  

Tipo iluminación: 

Luz para mirar (Focal) 

Tipo iluminación: 

Luz para ver (Ambiental) 

Reunirse: Diseñar interacciones mediante la luz 

Aproximación al concepto de iluminación 
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Oficina de Memocorp, Sídney 
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Candalepas Associates, Sídney 
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Archimedes Exhibitions 
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Engel Voelkers Metropolitan marketcenter, Madrid 
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Biblioteca Real de Dinamarca, Aarhus 
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Diseño de iluminación cualitativo 
Aplicación al proyecto completo 

Bañado de pared 
Iluminación vertical uni-
forme utilizando Opton / 
Comprar Wallwasher 
3000K  

Iluminación general 
Bañado uniforme de suelos 
utilizando Opton / Comprar 
Extra Wide Flood / Wide 
Flood / Oval Flood 3000K  

Acento 
Iluminación de acento de 
elementos arquitectóni-
cos y zonas funcionales 
utilizando Opton Oval 
Flood 3000K  
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Diseño de iluminación cualitativo 
Iluminación vertical 

Iluminación general 
Bañado uniforme de suelos 
utilizando Opton / Comprar 
Extra Wide Flood / Wide 
Flood / Oval Flood 3000K  



7700411266 Masia Els Bellots 

Diseño de iluminación cualitativo 
Iluminación general horizontal 

Bañado de pared 
Iluminación vertical uni-
forme utilizando Opton / 
Comprar Wallwasher 
3000K  
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Diseño de iluminación cualitativo 
Iluminación de acento 

Acento 
Iluminación de acento de 
elementos arquitectóni-
cos y zonas funcionales 
utilizando Opton Oval 
Flood 3000K  
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Imágenes de referencia 
Proyecto completo 
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Imágenes de referencia 
Proyecto completo 



7700411266 Masia Els Bellots 
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Proyecto completo 



7700411266 Masia Els Bellots 
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Proyecto completo 
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Planos 
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Masia Els Bellots_Planta baixa

lighting
designer:

dibujado:

fecha:

comprobado por:

revisión:

nombre:

tel:

tel:

fecha:

proyecto:

nº proyecto:

el cliente debe verificar
que los datos de los
planos concuerdan con
la realidad de la obra

escala (A3):

34836 Kona XS Bañador, Graphit m, LED blanco cálido, Lente
Spherolit wide flood,

LED 6W 630lm 3000K blanco cálido

70463 Opton Bañador, Blanco, LED blanco cálido, Lente
Spherolit extra wide flood, Conmutable

LED 10W 930lm 3000K blanco cálido

70499 Opton Bañador, Blanco, LED blanco cálido, Lente
Spherolit oval flood, Conmutable

LED 10W 930lm 3000K blanco cálido

70729 Opton Bañador de pared con lente, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit wallwash, Conmutable

LED 10W 930lm 3000K blanco cálido

80031 Skim Downlight oval flood, Blanco, LED blanco neutro,
Sistema de lentes oval flood, Conmutable

LED 18W 2475lm 4000K blanco neutro

86579 Compar Downlight con rejilla de lamas negro, LED blanco
cálido, Sistema de lentes extra wide flood, Conmutable

LED 19W 1860lm 3000K blanco cálido

52228

Compar Downlight con rejilla de lamas negro, LED blanco
cálido, Sistema de lentes wide flood, DALI

86733 Compar Bañador de pared con lente con rejilla de
lamas negro, LED blanco cálido, Conmutable

LED 12W 1260lm 3000K blanco cálido

52262

Sistema de control Casambi

Sistema de control Casambi

86582

52230

LED 19W 1860lm 3000K blanco cálido

Sistema de control Casambi

78342 Rail electrificado ERCO, Blanco,

78343 Rail electrificado ERCO, Blanco,

79300 Alimentación trifásica

79302 Tapa final

79307 Conexión angular trifásica

79315 Acoplamiento

Mirac LED Luminaria Mirac LED 60x60cm,
LED blanco neutro, Conmutable

LED 19W 2240lm 4000K blanco neutro
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Masia Els Bellots_Planta primera

34836 Kona XS Bañador, Graphit m, LED blanco cálido, Lente
Spherolit wide flood,

LED 6W 630lm 3000K blanco cálido

70463 Opton Bañador, Blanco, LED blanco cálido, Lente
Spherolit extra wide flood, Conmutable

LED 10W 930lm 3000K blanco cálido

70499 Opton Bañador, Blanco, LED blanco cálido, Lente
Spherolit oval flood, Conmutable

LED 10W 930lm 3000K blanco cálido

70729 Opton Bañador de pared con lente, Blanco, LED
blanco cálido, Lente Spherolit wallwash, Conmutable

LED 10W 930lm 3000K blanco cálido

80031 Skim Downlight oval flood, Blanco, LED blanco neutro,
Sistema de lentes oval flood, Conmutable

LED 18W 2475lm 4000K blanco neutro

86579 Compar Downlight con rejilla de lamas negro, LED blanco
cálido, Sistema de lentes extra wide flood, Conmutable

LED 19W 1860lm 3000K blanco cálido

52228

Compar Downlight con rejilla de lamas negro, LED blanco
cálido, Sistema de lentes wide flood, DALI

86733 Compar Bañador de pared con lente con rejilla de
lamas negro, LED blanco cálido, Conmutable

LED 12W 1260lm 3000K blanco cálido

52262

Sistema de control Casambi

Sistema de control Casambi

86582

52230

LED 19W 1860lm 3000K blanco cálido

Sistema de control Casambi

78342 Rail electrificado ERCO, Blanco,

78343 Rail electrificado ERCO, Blanco,

79300 Alimentación trifásica

79302 Tapa final

79307 Conexión angular trifásica

79315 Acoplamiento

Mirac LED Luminaria Mirac LED 60x60cm,
LED blanco neutro, Conmutable

LED 19W 2240lm 4000K blanco neutro
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Luminarias 

Opton 
Proyector para raíles 
Distribución de intensidad luminosa 

de rotación simétrica, de haz muy 

extensivo, o axialmente simétrica 

para la iluminación bañadora. 

Compar 
Downlight 
Distribución de intensidad luminosa 

de rotación simétrica, de haz extensi-

vo, para la iluminación básica. 

Skim 
Downlight 
Distribución de intensidad luminosa 

de rotación simétrica, de haz extensi-

vo, para la iluminación básica. 

LED 8W - 28W / 840 lm - 3690 lm

Mirac LED 
Downlight 
Distribución de intensidad luminosa 

de rotación simétrica, de haz extensi-

vo, para la iluminación básica. 

LED 19W - 37W / 2240 lm - 4500lm
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       JUSTIFICACIÓN DE AHORRO EQUIVALENTE
       DE EMISIONES DE CO2 CON SOLARTERMIA

referencia proyecto

MASIA BELLOTS

localidad proyecto

TERRASSSA

promotor proyecto

ENG. JOSEP PLANAS

   BAETULENN TECHNIK SL



OBJETO DEL PROYECTO

           El objeto de este proyecto es poder argumentar una solución eficiente para
calentar el Agua Caliente Sanitaria de: MASIA BELLOTS

situadas en TERRASSSA

              Para argumentar la propuesta, se va a comparar la eficiencia energética para la 
producción de ACS bajo dos supuestos según la ordenanza municipal o CTE y la otra según
la propuesta alternativa:

A. Edificio con instalación de placas solares térmicas para la producción de ACS
apoyadas por una caldera a gas o gasóleo.

B. Edificio con una instalación de ACS producida por Aerotermia de BAETULENN

ACLARACIONES A LA NORMA

          Con los cambios de políticas medioambientales en el sino de la Union Europea y con la
apuesta clara de ésta por las energías renovables, se ha impulsado la evolución de nuevas 
tecnologías como energías renovables la solar térmica, termodinámica (a implantar en este 
proyecto), la geotermía, biomasa y otras más.

Normativa y documentación de referéncia:

a. Directiva 2009/28/CE Anexo VII, "Decisión de la comisión de 1 de Marzo 
de 2013 (2013 / 114 / UE)

b. "Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para producción
de calor en edificios", IDAE, febrero de 2014

c. Ordenanza solar térmica Ayuntamiento de Barcelona

d. Sección HE-4 del Codigo Técnico de la Edificación (CTE) del 2013

            En este informe se lleva a cabo un estudio energético para aclarar si la opción
propuesta del tipo Aerotermia tiene un ahorro equivalente o superior de emisiones de CO2
a las que conseguiriamos con una instalación de placas solares térmicas convencionales 
para las necesidades de ACS.
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EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

            La actividad se encuentra emplazada en un edificio situado en el termino municipal de
TERRASSSA

CÁLCULO DE LA DEMANDA DE ACS

             La estimación de ACS diaria para este edificio será de 630 litros (en caso de
ocupación máxima). Para cubrir las necesidades de ACS se dispondrá de un acumulador de

600 litros con capacidad de poder calentar el agua hasta los 60ºC sin la necesidad de 
utilizar resistencias eléctricas (el sistema BAETULENN no utiliza resistencias de apoyo).

            Se considera a nivel de cálculo una cobertura solar del 60% de la ordenanza
solar más restrictiva: DECRET ECOEFICIENCIA ZIV

Captador Solar diseño: BAETULENN BAESOL B20 T14 Uds: 5,00

Ocupacion Consumo  (l)

Demanda 

Energetica 

(kWh)

Aportación 

Solar (kWh)
Tª Agua Cobertura solar (%)

ENERO 100,00% 19.530,00 1.129,59 344,40 10,27 30,49%

FEBRERO 100,00% 17.640,00 1.011,04 412,67 10,72 40,82%

MARZO 100,00% 19.530,00 1.081,44 584,80 12,39 54,08%

ABRIL 100,00% 18.900,00 1.007,86 682,48 14,15 67,72%

MAYO 100,00% 19.530,00 985,13 792,83 16,63 80,48%

JUNIO 100,00% 18.900,00 892,68 798,99 19,39 89,50%

JULIO 100,00% 19.530,00 887,91 834,63 20,91 94,00%

AGOSTO 100,00% 19.530,00 853,16 751,68 22,44 88,11%

SEPTIEMBRE 100,00% 18.900,00 845,64 603,26 21,53 71,34%

OCTUBRE 100,00% 19.530,00 929,70 490,11 19,07 52,72%

NOVIEMBRE 100,00% 18.900,00 990,28 355,83 14,95 35,93%

DICIEMBRE 100,00% 19.530,00 1.097,11 314,14 11,70 28,63%

ANUAL 100,00% 229.950,00 11.711,53 6.965,83 16,18 61,15%

             Las necesidades energéticas del edificio para la producción de ACS son de
11.711,53   kWh/año, de los cuales se deberá de cubrir un 60% con una

instalación de placas solares térmicas, 6.965,83 kWh /año.
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SOLUCIÓN CON PLACAS SOLARES TÉRMICAS Y ENERGIA CONVENCIONAL

         Según las necesidades de ACS y la cobertura solar exigida, los resultados obtenidos
son los siguientes:
Energía Convencional : GAS

Ocupacion Consumo  (l)

Demanda 

Energetica 

(kWh)

Cobertura solar 

(%)

Consumo 

Auxiliar 

(kWh)

Kg CO2 Auxiliar

ENERO 100,00% 19.530,00 1.129,59 30,49% 785,19 176,67

FEBRERO 100,00% 17.640,00 1.011,04 40,82% 598,38 134,63

MARZO 100,00% 19.530,00 1.081,44 54,08% 496,64 111,74

ABRIL 100,00% 18.900,00 1.007,86 67,72% 325,38 73,21

MAYO 100,00% 19.530,00 985,13 80,48% 192,30 43,27

JUNIO 100,00% 18.900,00 892,68 89,50% 93,69 21,08

JULIO 100,00% 19.530,00 887,91 94,00% 53,27 11,99

AGOSTO 100,00% 19.530,00 853,16 88,11% 101,47 22,83

SEPTIEMBRE 100,00% 18.900,00 845,64 71,34% 242,38 54,54

OCTUBRE 100,00% 19.530,00 929,70 52,72% 439,59 98,91

NOVIEMBRE 100,00% 18.900,00 990,28 35,93% 634,44 142,75

DICIEMBRE 100,00% 19.530,00 1.097,11 28,63% 782,97 176,17

ANUAL 100,00% 229.950,00 11.711,53 61,15% 4.745,70 1.067,78

Factor de  

Conversion 
0,23 kWh / Kg CO2

Rendimiento 

Auxiliar
92,00 %

(Según documento IDAE "FACTORES DE EMISION DE CO2 Y COEFICIENTES DE PASO
A ENERGÍA PRIMARIA DE DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA FINAL CONSUMIDAS
EN EL SECTOR DE EDIFICIOS EN ESPAÑA" entrada en vigor a partir de Enero 2016)

          En la tabla anterior se puede apreciar que esta propuesta expulsa a la atmósfera:
1.067,78 kG de CO2
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SOLUCIÓN CON PLACAS SOLARES TERMODINÁMICAS BAESOLB30

          A continuación expondremos los resultados que obtenemos con la Aerotermia
bomba de calor sol-agua para la producción de ACS: 1 UDS BAESOL BSL500

Tª Agua
Demanda 

Energetica (kWh)

Tª ambiente 

(ºC)
SCOP

Consumo 

Elec (kWh)
Kg CO2

ENERO 10,27 1.129,59 8,80 3,53 319,61 105,79

FEBRERO 10,72 1.011,04 9,50 3,53 286,07 94,69

MARZO 12,39 1.081,44 11,10 4,00 270,61 89,57

ABRIL 14,15 1.007,86 12,80 4,00 252,20 83,48

MAYO 16,63 985,13 16,00 4,57 215,64 71,38

JUNIO 19,39 892,68 19,70 4,57 195,40 64,68

JULIO 20,91 887,91 22,90 5,30 167,49 55,44

AGOSTO 22,44 853,16 23,00 5,30 160,94 53,27

SEPTIEMBRE 21,53 845,64 21,00 5,30 159,52 52,80

OCTUBRE 19,07 929,70 17,10 4,57 203,51 67,36

NOVIEMBRE 14,95 990,28 12,50 4,00 247,80 82,02

DICIEMBRE 11,70 1.097,11 9,60 3,53 310,42 102,75

ANUAL 16,18 11.711,53 15,33 4,35 2.692,28 891,14

Factor de 

Conversion 
0,33 kWh / Kg CO2

Ahorro CO2             

(Kg CO2)
176,64 16,54%
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SISTEMA PROPUESTO

          La Aerotermia es un nuevo concepto de energía renovable que combina la
utilización de la bomba de calor más la energía ambiental.

          Por el circuito frigorífico circula gas refrigerante R-134-A a una temperatura 
entre -5ºC y -15ºC. Este gas se evapora con la energía aportada en la bateria (Energía
del ambiente). Una vez evaporado se envía al compresor.
En comprimir el gas refrigerante, eleva su presión y por tanto su temperatura a más de
80ºC, esta energía se transmite al agua del acumulador mediante un intercambiador de
aluminio exterior. De esta manera podemos llegar a obtener temperaturas superiores 
a 62ºC, de una forma renovable y sostenible y respectuosa con nuestro planeta.

CONCLUSIONES

          En este informe se hace un estudio energético para determinar que la opción
propuesta tipo Aerotermia tiene un ahorro equivalente superior de emisiones de CO2 a las
que conseguiriamos con una instalación de placas solares térmicas para las necesidades
de A.C.S. : 16,54%

Emisiones CO2

Auxiliar + Solar 1.067,78 kG CO2

Solartermia 891,14 kG CO2

          Como se puede apreciar en la comparación de los dos sistemas para producir 
ACS en un edificio en TERRASSSA

La Aerotermia cubre un 100% de las necesidades de ACS durante todo el año. También
se puede apreciar que la solución aportada con el sistema de Solartermia BAETULENN
emitirá menos CO2 a la atmósfera que con la solución de caldera + solar.

COMPARATIVA ENERGIA PRIMARIA

Consumo Total (kWh) Energia Primaria (kWh) Ahorro

Solar + Caldera 4.745,70 5.647,39

Solartermia 2.692,28 5.206,86 7,80%

(Factor Ep Gas = 1,190)

(Factor Ep Elec = 1,934)
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CÁLCULO SPF

Tª Ambiente Tª Condensación SCOP FP FC SPF

ENERO 8,80 45 ºC 3,53 0,80 1,00 2,83

FEBRERO 9,50 45 ºC 3,53 0,80 1,00 2,83

MARZO 11,10 45 ºC 4,00 0,80 1,00 3,20

ABRIL 12,80 45 ºC 4,00 0,80 1,00 3,20

MAYO 16,00 45 ºC 4,57 0,80 1,00 3,65

JUNIO 19,70 45 ºC 4,57 0,80 1,00 3,65

JULIO 22,90 45 ºC 4,57 0,80 1,00 3,65

AGOSTO 23,00 45 ºC 4,57 0,80 1,00 3,65

SEPTIEMBRE 21,00 45 ºC 4,57 0,80 1,00 3,65

OCTUBRE 17,10 45 ºC 4,57 0,80 1,00 3,65

NOVIEMBRE 12,50 45 ºC 4,00 0,80 1,00 3,20

DICIEMBRE 9,60 45 ºC 3,53 0,80 1,00 2,83

ANUAL 15,33 45 ºC 4,57 0,80 1,00 3,65

FP (Factor de Ponderación) Sistema: Aerotermia Centralizada

FC (Factor de Corrección) Zona Clima: C

COMBINACIÓN Aerotermia CON FOTOVOLTAICA

          De este informe se puede desprender que si se quiere un balance 0 de consumo eléctrico
si se combina la Solartermia con una instalación solar Fotovoltaica conectada a servicios comunes
del edificio, podemos tener una instalación de balance 0 o de autoconsumo 100%.

CONSUMO 

KWh dia
HSP

INSTALACION 

PV (KW)

ENERO 10,31 2,55 4,04

FEBRERO 10,22 3,51 2,91

MARZO 8,73 4,44 1,97

ABRIL 8,41 5,07 1,66

MAYO 6,96 5,97 1,17

JUNIO 6,51 6,86 0,95 PV > 1,52

JULIO 5,40 7,20 0,75

AGOSTO 5,19 6,50 0,80 5 placas 325 Wp

SEPTIEMBRE 5,32 6,00 0,89

OCTUBRE 6,56 5,20 1,26

NOVIEMBRE 8,26 4,20 1,97

DICIEMBRE 10,01 2,90 3,45

ANUAL 7,66 5,03 1,52
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Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL  Tel. 93 736 28 34  
Societat, 30 08221 TERRASSA  www.taigua.cat 
 

 
JOSEP PLANAS 
Enginyer Tècnic Industrial 
 Telf. mòbil      620345162 
josepplanas@ebcn.cat  

 
 
 
 
IH-20-032 
 
 
Senyor Planas, 
 

 

Fent referència a la seva petició de data 19 de febrer de 2020, sol·licitant informació de la 

ubicació dels hidrants d’incendis a la zona del carrer de la Terra, núm. 3 de Terrassa, 

adjuntem a la present el plànol amb la informació sol·licitada. L’informem que el comptador 

que abasteix la Masia, és de diàmetre DN15 que correspon a un Qn de 1,5m3 

 
 
 
 
 
Atentament, 

 
Pere Mora i Segués 
Cap de l’Àrea d’Infraestructura i Operació 
 
Terrassa, 21 de febrer de 2020 

mailto:josepplanas@ebcn.cat






  
GENEBRE S.A. ·Avda. Joan Carles I, 46-48 · EDIFICIO GENEBRE 

Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06 
08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT Barcelona (Spain) 

e-mail: genebre@genebre.es 
internet: http://www.genebre.es 

 

GENEBRE S.A. FECHA DE REVISIÓN:  30/05/2018   NÚMERO DE REVISIÓN: R1 
 

Art.: 3317 
Amortiguador anti-golpe de ariete "STOP-GE" /  

"STOP-GE" water hammer damper 
 

Características  Features 
1. El amortiguador anti-golpe de ariete "STOP-GE" 

ha sido diseñado para atenuar el fenómeno del 
"golpe de ariete" que se genera al cerrar un 
conducto, generando de manera abrupta una 
variación de la velocidad del fluido 

2. Construcción en latón UNE-EN 12165 niquelado 
3. Amortiguador en latón CW602N (DZR) EN 12165 
4. Diafragma de EPDM peróxido 
5. Muelle en acero cincado EN 10270 
6. Extremos rosca gas (BSP) Macho - ISO 228/1 
7. Presión máxima de trabajo 10 bar (PN 10) 
8. Presión estática de trabajo 3 bar 
9. Máximo golpe de ariete 50 bar 
10. Máxima temperatura de trabajo 90ºC 

 1. The "STOP-GE" water hammer damper has 
been designed to attenuate the "water hammer" 
phenomenon which is created in a closed 
conduct when there is an abrupt variation in the 
fluid speed  

2. Nickel plated brass construction UNE-EN 12165 
3. Damper in brass CW602N (DZR) - EN 12165 
4. EPDM perox diaphragm 
5. Zinc plated steel spring EN 10270 
6. Gas threaded ends (BSP) M - ISO 228/1 
7. Maximum working pressure 10 bar (PN10) 
8. Static working pressure 3 bar 
9. Maximum water hammer 50 bar 
10. Maximum working temperature 90°C 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. Medida / Size 
R 

Dimensiones / Dimensions (mm) 
        A                  B                  C                   H 

Peso / Weight 
(Kg) 

3317 04 1/2" 52 45 13,5 90 0,565 
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Instalación y uso  Installation and use 
Al fin de obtener el máximo rendimiento del 
dispositivo, amortiguador anti golpe de ariete "STOP-
GE" es necesario seguir las siguientes 
consideraciones:  
 Es recomendable la instalación de una válvula 

reductora de presión a la entrada del sistema 
hidráulico, para fijar la presión entre 2,5 y 4 bar 

 Dimensionar adecuadamente la tubería para 
reducir al mínimo la velocidad del agua 

 El amortiguador anti golpe de ariete "STOP-GE" 
debe instalarse en el sistema hidráulico lo más 
cerca posible de los dispositivos que puedan 
activar este fenómeno, al fin de absorber la 
oscilación de presión lo antes posible. El 
dispositivo puede ser instalado indistintamente 
en posición vertical y horizontal, pero no es 
recomendable bocabajo. 

 El dispositivo puede ser instalado a la entrada 
de un colector para la distribución del agua fría y 
agua caliente sanitaria cerca del punto de 
utilización. 

El amortiguador anti golpe de ariete "STOP-GE" no 
requiere mantenimiento 

 In order to obtain an optimized performance of the 
"STOP-GE" water hammer damper device, please 
take following guidelines into consideration:  
 A pressure reduced valve should be installed at 

the inlet of the hydraulic system assuring that 
the set pressure is between 2,5 and 4 bar  

 Choose the correct dimension of the pipeline in 
order to reduce the water speed to the 
minimum. 

 The "STOP-GE" water hammer damper must 
be installed on the hydraulic system, as near as 
possible to the devices which can trigger as 
water hammer, to absorb the pressure 
oscillation as soon as possible. The device can 
be installed vertically as well as horizontally, but 
upside down is not recommended.  

 The device can for example be installed at the 
inlet on manifolds for the cold-water supply and 
sanitary water or near to each single point of 
use. 

 
The "STOP-GE" water hammer damper device does 
not need any maintenance. 
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Art.: 3121 
Válvula de retención REGE / REGE Check valve 

 
Características  Features 

1. Válvula de retención monobloque (sólo hasta 2”) 
y desmontable. 

2. Construcción en latón forjado s/ UNE-EN 12165. 
3. Extremos rosca gas (BSP) hembra s/ ISO 228/1. 
4. Temperatura de funcionamiento: 

Aire: -20º C a 100º C. 
Gas: -20º C a 60º C. 
Agua: 0º C a 100º C. 

5. Presión máxima de trabajo 25/18/12 bar (PN-25/ 
PN-18/ PN-12) (Ver tabla). 

6. Apta para todo tipo de instalaciones 
industriales, neumáticas e hidráulicas. 

7. Montaje multiposicional (horizontal, vertical y 
oblicuo). 

8. Junta de clapeta vulcanizada de NBR. 
9. Muelle en acero inoxidable AISI 304. 

 1. Removable and monobloque (only up to 2”) check 
valve. 

2. Hot-forging brass according to UNE-EN 12165. 
3. Threaded female ends gas (BSP) acc/ ISO 228/1. 
4. Working temperature: 

Air: -20 ºC to 100º C. 
Gas: -20 ºC to 60º C. 
Water: 0 ºC to 100º C. 

5. Maximum working pressure 25/18/12 bar (PN-25/ 
PN-18/ PN-12) (See table). 

6. Suitable for all kind of industrial, pneumatic and 
hydraulic installations. 

7. Multipositional setting up (horizontal, vertical and 
oblique). 

8. Vulcanized NBR gasket plate. 
9. Stainless steel spring AISI 304. 

 

                                                        
 
 
 
Nº Denominación / Name Material Acabado Superficial / Surface Treatment 

1 Cuerpo / Body Latón / Brass CW617N Granallado + Mecanizado / Peened + Machining 

2 Clapeta / Plate Latón + NBR / Brass + NBR  
Granallado + Mecanizado + Vulcanizado / Peened + 

Machining + Vulcanized 

3 Muelle / Spring 
Acero Inox. 304 / Stainless 

steel AISI 304 
- 

4 Anillo / Ring Latón / Brass CW617N Granallado + Mecanizado / Peened + Machining 
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Ref. 
Medida / Size 

B 
DN 

Dimensiones / Dimensions (mm) 
       PN                ØA                   C                   D 

Peso / Weight 
(Kg) 

3121 04 G 1/2” 15 25 30 50 7,5 0,110 
3121 05 G 3/4” 20 25 36,5 57 8,5 0,175 
3121 06 G 1" 25 25 43 65 10,5 0,260 
3121 07 G 1 1/4” 32 18 53 70 11 0,375 
3121 08 G 1 1/2” 40 18 64,5 75,5 12 0,525 
3121 09 G 2" 50 18 79,5 81,5 14 0,800 
3121 10 G 2 1/2” 65 12 104 104 22 1,555 
3121 11 G 3" 80 12 124 113 23,5 2,335 
3121 12 G 4" 100 12 155 132 27 3,665 

 
 

 DIAGRAMA PÉRDIDA DE CARGA / HEAD LOSS CHART 
(Válvula retención / Check valve) 

 
Valores de Kv / Kv Values: 
 
Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una pérdida de 
carga de 1 bar. 
Kv = The flow rate of water in cubic meters per hour that will generate a pressure drop of 1 bar across the 
valve. 
 

Medida / Size 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 

Kv 4.74 8.7 13.61 21.38 31.63 46.7 78.77 111.5 176.9 
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CURVA PRESIÓN - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE RATING 
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PRESIÓN MÍNIMA DE APERTURA / MINIMUM OPENING PRESSURE 
(Válvula de retención roscada 3121 / Threaded ends check valve 3121) 
 

 
Medida / Size 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 

mbar    23    26    25    18    31    14    14    10     8 
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1 Seguridad
Antes de la instalación o utilización de este producto lea las instrucciones de seguridad 
disponibles en un documento independiente (9922 141 7014x). Estas instrucciones se 
suministran junto con todo el equipo que puede conectarse a la alimentación.

Alertas relativas al dispositivo:

– Lea las instrucciones - Deben leerse todas las instrucciones de seguridad para el uso 
antes de poner en marcha el sistema.

– Conserve las instrucciones - Las instrucciones de seguridad y de funcionamiento deben 
conservarse para su posterior consulta.

– Respete las advertencias - Deben respetarse todas las advertencias en la unidad y en las 
instrucciones de funcionamiento.

– Siga las instrucciones - Deben seguirse todas las instrucciones de funcionamiento y de 
uso.

– Limpieza - Desenchufe las unidades del sistema de la toma de red antes de su limpieza. 
No utilice detergentes líquidos ni en aerosol. Utilice únicamente un paño húmedo para la 
limpieza.

– Acoplamientos - No utilice acoplamientos no recomendados por el fabricante del 
producto ya que pueden provocar riesgos.

– Agua y humedad - No utilice esta unidad cerca de agua, por ejemplo cerca de una bañera, 
lavado, fregadero o cesto de la colada, en un sótano con humedad, cerca de una piscina, 
en una instalación exterior sin protección o en cualquier zona que pueda clasificarse 
como una zona húmeda.

Este símbolo encontrado en el aparato indica riesgos derivados de tensiones peligrosas.

Este símbolo encontrado en el aparato indica que el usuario debe leer todas las indicaciones 
de seguridad que se encuentran en las instrucciones de funcionamiento.

Este símbolo encontrado en el aparato indica doble aislamiento.

Advertencia
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la 
humedad.

Este símbolo encontrado en el aparato indica que debe depositarse en un contenedor 
independiente para la recogida de desechos electrónicos. No lo tire con el resto de residuos 
domésticos.
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– Accesorios - No coloque esta unidad sobre una base, trípode, soporte o montura 
inestable. La unidad podría caer causando heridas graves a alguien y daños 
considerables a la unidad. Utilice únicamente una base, trípode, soporte o montura 
recomendados por el fabricante, o vendidos con el producto. Cualquier montaje de la 
unidad debe seguir las instrucciones del fabricante y debe utilizar un accesorio de 
montaje recomendado por el fabricante. El conjunto de unidad y soporte debe 
desplazarse con cuidado. Las paradas súbitas, la fuerza excesiva y las superficies 
irregulares pueden hacer que el conjunto de unidad y soporte vuelque.

– Ventilación - El alojamiento puede disponer de aberturas para ventilación y para 
garantizar el funcionamiento fiable de la unidad y protegerla frente al 
sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben bloquearse o cubrirse. La unidad no debe 
colocarse en una instalación empotrada a menos que se ofrezca una ventilación 
adecuada o que se respeten las instrucciones del fabricante. Mantenga una distancia 
mínima de 2 pulgadas (50 mm) con respecto a la parte frontal, trasera y a los laterales de 
la unidad, de modo que haya suficiente ventilación.

– Fuentes de calor - No instale la unidad cerca de fuentes de calor como radiadores, 
estufas u otros aparatos que generen calor (incluyendo amplificadores).

– Llamas - No acerque ninguna llama (como velas encendidas) a la unidad.
– Tomas de corriente - Las unidades deben utilizarse únicamente con el tipo de toma de 

corriente indicado en la etiqueta de clasificación. Si no está seguro del tipo de fuente de 
alimentación que va a utilizar, póngase en contacto con su distribuidor o compañía 
eléctrica local. Para las unidades que funcionan con alimentación de batería, o de otras 
fuentes, consulte las "Instrucciones de usuario e instalación".

– Toma de tierra o polarización - Esta unidad puede estar equipada con un enchufe de línea 
de corriente alterna polarizado (un enchufe que tiene una patilla más ancha que la otra). 
Este enchufe sólo encaja en la toma eléctrica en un sentido. Ésta es una función de 
seguridad. Si no puede insertar el enchufe totalmente en la toma, intente darle la vuelta. 
Si el enchufe sigue sin encajar, contacte con un electricista para que sustituya la toma 
antigua. No anule el fin de seguridad del enchufe polarizado. Alternativamente, esta 
unidad puede estar equipada con un enchufe de toma de tierra trifilar que tiene una 
tercera patilla (de tierra). Este enchufe únicamente encajará en una toma eléctrica con 
toma de tierra. Ésta es una función de seguridad. Si no puede insertar el enchufe en la 
toma, contacte con un electricista para que sustituya la toma antigua. No anule el fin de 
seguridad del enchufe con toma de tierra.

– Protección del cable eléctrico - Los cables eléctricos deben guiarse de forma que no sean 
pisados o pillados por elementos colocados sobre o contra ellos, prestando especial 
atención a los cables y enchufes, tomas en lugares convenientes y el punto donde salen 
del aparato.

– Sobrecarga - No sobrecargue las tomas ni los cables alargadores ya que esto podría 
producir un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

– Introducción de objetos y líquido - Nunca introduzca objetos del tipo que sean en el 
interior de la unidad por las aberturas ya que podrían tocar puntos de tensión peligrosa o 
cortocircuitar piezas que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica. No 
derrame ningún tipo de líquido sobre la unidad.

– Reparaciones - No intente realizar usted mismo reparaciones a la unidad ya que la 
apertura o retirada de las cubiertas puede suponer la exposición a tensiones peligrosas u 
otros riesgos. Deje que personal cualificado lleve a cabo las reparaciones.
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– Daños que requieren reparación - Desenchufe la unidad de la toma y deje las 
reparaciones al personal técnico cualificado en las siguientes situaciones:
– El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
– Se ha derramado un líquido en la unidad o ha caído algún objeto sobre ella.
– La unidad ha quedado expuesta a la lluvia o agua.
– La unidad no funciona con normalidad al seguir las instrucciones. Ajuste sólo los 

controles que indiquen las instrucciones de uso, ya que un ajuste indebido de otros 
controles podría provocar daños que con frecuencia requerirán trabajos de 
envergadura de un técnico cualificado para restablecer el funcionamiento normal de 
las unidades.

– La unidad se ha caído o se ha dañado.
– El funcionamiento de la unidad presenta cambios notables, lo que indica la 

necesidad de llevar a cabo reparaciones.
– Piezas de repuesto - Cuando se necesiten piezas de repuesto, asegúrese de que el 

técnico utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante o piezas con las 
mismas características que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden 
provocar incendios, descargas eléctricas u otros riesgos.

– Comprobación de seguridad - Tras finalizar el mantenimiento o la reparación de la 
unidad, pida al técnico que realice comprobaciones de seguridad para determinar que la 
unidad se encuentre en perfecto estado de funcionamiento.

– Protección frente a rayos - Para una protección adicional de las unidades en caso de 
tormenta, o cuando se descuide o no se utilice durante periodos prolongados de tiempo, 
desenchúfela de la toma de pared y desconecte el sistema de cables. De esta forma 
evitará que se produzcan daños en la unidad debido a tormentas eléctricas o subidas de 
tensión.

– Desconexión - Para desconectar la unidad completamente de la red de CA, desconecte el 
enchufe del cable eléctrico de la toma de CA. El enchufe de red del cable eléctrico debe 
mantenerse en perfecto estado de funcionamiento para poder desconectar la 
alimentación de la unidad.

– Antes de la instalación o utilización de este producto lea las instrucciones de seguridad 
disponibles en un documento independiente (9922 141 7014x). Estas instrucciones se 
suministran junto con todo el equipo que puede conectarse a la alimentación.
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¡NOTA! 
Usuarios americanos:
Este equipo ha sido probado y se ha demostrado su conformidad con los límites para un 
dispositivo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las normas FCC. Estos límites se han 
establecido para proporcionar un nivel razonable de protección frente a las interferencias 
perjudiciales que pueden producirse en zonas residenciales. Este equipo genera, utiliza y 
puede radiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y se utiliza de conformidad con 
las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de 
radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzca ninguna interferencia en una 
instalación determinada.
Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, las 
cuales pueden determinarse mediante el apagado y encendido del equipo, se ruega al usuario 
que intente corregir dichas interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:
– Reoriente o vuelva a colocar la antena de recepción.
– Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
– Conecte el equipo en una toma de corriente o un circuito diferente al que conectó el 

receptor.
– Consulte a su distribuidor o a un técnico de radio o televisión cualificado para obtener 

ayuda.

¡NOTA! 
Usuarios canadienses:
Este dispositivo digital de clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.
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2 Información resumida

2.1 Finalidad
La finalidad de este manual es aportar la información necesaria para la instalación, 
configuración y funcionamiento de un amplificador mezclador Plena.

2.2 Documento digital
Estas instrucciones de usuario e instalación también están disponibles como documento 
digital en formato de Adobe Portable Document Format (PDF).

2.3 A quién va dirigido
Estas instrucciones de usuario e instalación van dirigidas a los instaladores y usuarios de un 
sistema Plena.

2.4 Documentación adicional
Están disponibles los siguientes documentos adicionales:
– Instrucciones de seguridad (9922 141 1036x)

2.5 Símbolos de aviso y alerta
En este manual se utilizan tres tipos de avisos. El tipo de aviso está estrechamente 
relacionado con el efecto que podría producirse si no se respeta. Dichas alertas (ordenadas 
de la menos grave a la más grave) son:

¡PRECAUCIÓN! 
De no cumplir las advertencias, se pueden producir lesiones leves o causar daños en el equipo 
o la propiedad.

¡ADVERTENCIA! 
De no cumplir las advertencias, se pueden producir lesiones graves o causar daños 
importantes en el equipo o la propiedad.

¡PELIGRO! 
De no cumplir las advertencias, se pueden producir lesiones graves o mortales.

¡NOTA! 
La alerta contiene información adicional. Habitualmente, no respetar este tipo de aviso no da 
como resultado daños en el equipo ni lesiones personales.
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2.6 Tablas de conversión
En este manual, las unidades SI se utilizan para expresar longitudes, masas, temperaturas, 
etc. Éstas pueden convertirse a unidades no métricas utilizando la siguiente información.

Tabla 2.1 Conversión de unidades de longitud

Tabla 2.2 Conversión de unidades de masa

Tabla 2.3 Conversión de unidades de presión

Tabla 2.4 Conversión de unidades de temperatura

Imperial Métrico Métrico Imperial

1 pulg. = 25,4 mm 1 mm = 0,03937 
pulg.

1 pulg. = 2,54 cm 1 cm = 0,3937 pulg.

1 pie = 0,3048 m 1 m = 3,281 pies

1 mi = 1,609 km 1 km 0,622 mi

Imperial Métrico Métrico Imperial

1 libra = 0,4536 kg 1 kg = 2,2046 
libras

Imperial Métrico Métrico Imperial

1 psi = 68,95 hPa 1 hPa = 0,0145 psi

¡NOTA! 
1 hPa = 1 mbar.

Fahrenheit Celsius

°F = 9/5 (°C + 32) °C = 5/9 (°F - 32)
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3 Descripción del sistema

3.1 Gama de productos Plena
El amplificador mezclador Plena forma parte de la gama de productos Plena. Plena ofrece las 
mejores soluciones de megafonía para edificios de oficinas, centros comerciales, lugares de 
culto, o simplemente de ocio. Se trata de una familia de elementos de sistema que se 
combinan para crear sistemas de megafonía diseñados a medida para prácticamente 
cualquier aplicación.

La gama de productos Plena incluye:
– mezcladores
– preamplificadores
– amplificadores de potencia
– una unidad de fuente musical
– un gestor de mensajes digitales
– un supresor de realimentación
– estaciones de llamada
– un sistema "Todo en Uno"
– un sistema de alarma por voz
– un temporizador
– un cargador
– un amplificador de lazo inductivo

Sus diversos componentes se han diseñado para que puedan complementase entre sí 
perfectamente, gracias a unas especificaciones acústicas, eléctricas y mecánicas compatibles.

3.2 Contenido de la caja
La caja del embalaje contiene lo siguiente:
– PLE-1MExx0-xx
– Etiquetas y clavijas de color para indicar configuraciones favoritas
– Cable de alimentación
– CD-ROM adicional Plena

¡NOTA! 
El modelo PLE-1MExx0-EU incluye una salida de altavoz de 100 V, mientras que la salida del 
altavoz del modelo PLE-1MExx0-US es de 70 V.
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3.3 Amplificador mezclador Plena
El amplificador mezclador Plena es una unidad de megafonía profesional y de alto 
rendimiento con la que es posible mezclar hasta cuatro hilos de salida/micrófono 
independientes y un hilo musical. 

El volumen de cada señal de micrófono/línea puede ajustarse individualmente para obtener la 
mezcla deseada; la salida mezclada se controla mediante el control de volumen principal y 
controles de tono alto/bajo independientes. La unidad es fácil de utilizar y proporciona avisos 
o música claros y nítidos. El amplificador también cuenta con características mejoradas como 
los indicadores de ajuste, etiquetado y prioridad.

Todas las entradas de micrófono/línea pueden conmutarse entre sensibilidad de nivel de 
micrófono y de nivel de línea. Las entradas están balanceadas pero también pueden utilizarse 
sin balancear. La alimentación fantasma puede seleccionarse mediante un interruptor DIP 
para proporcionar alimentación a los micrófonos de condensador. El canal de entrada 1 
puede tener prioridad sobre todas las demás entradas de micrófono y música:
– La entrada 1 puede activarse por cierre de contacto en una tecla PTT (pulsar para 

hablar). Es posible configurar un carillón para preceder a un anuncio.

Los usuarios pueden crear etiquetas personalizadas para las entradas y las fuentes de música. 
La etiqueta se puede pegar en el espacio habilitado para ella, en la parte delantera del 
amplificador mezclador. Las clavijas de color también pueden insertarse en distintas 
posiciones alrededor de los controles de volumen y tono para indicar la configuración favorita 
de una aplicación en particular.

Un medidor LED supervisa la salida principal antes de la selección de zona. Esta señal 
también está presente en el conector de auriculares debajo del medidor de salida. Para una 
fiabilidad y sencillez de uso totales, se incluye un limitador integrado en el nivel de salida para 
restringirla si el usuario aplica una señal demasiado amplia.
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3.4 Controles, conectores e indicadores

3.4.1 Panel frontal

Figura 3.1 Panel frontal

Referenc
ia

Descripción

1 Botón de encendido

2 Portaetiquetas para descripción definida por el usuario de entradas de 
micrófono/línea - el usuario puede crear etiquetas personalizadas.

3 Control de tonos altos

4 Control principal del volumen

5 Medidor de nivel de salida (-18 db, 0 db)

6 Toma para auriculares

7 Control de tonos bajos

8 Control del volumen de la fuente de música (entrada 5)

9 Control de nivel de entrada
– micrófono/línea 1
– micrófono/línea 2
– micrófono/línea 3
– micrófono/línea 4

10 Orificios de entrada de aire

89 7 6
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¡NOTA! 
No obstruya el flujo de aire dentro la unidad.
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3.4.2 Panel trasero

Figura 3.2 Panel trasero

Referenc
ia

Descripción

1 Entrada de micrófono/línea 1 con activador, euro conector con terminal de 
bornes - Ajustes de interruptores DIP para: tono de carrillón, PTT (push to 
talk, pulsar para hablar), mic./línea, filtro de voz y alimentación fantasma 
(véase el número 2)

2 Interruptor DIP para micrófono/línea 1 y micrófono/línea 2 (véanse los 
números 1 y 3 respectivamente).

3 Entrada micrófono/línea 2, euro conector con terminal de bornes - 
Interruptor DIP para filtro de voz, mic./línea y alimentación fantasma (véase 
el número 2).

4 Entrada micrófono/línea 3, clavija de 1/4" - 6,3 mm - Ajustes de 
interruptores DIP para mic./línea y alimentación fantasma (véase el número 
5)

5 Interruptor DIP para micrófono/línea 3 y micrófono/línea 4 (véanse los 
números 4 y 6 respectivamente)

6 Entrada micrófono/línea 4, clavija 1/4" - 6,3 mm - Ajustes de interruptores 
DIP para mic./línea y alimentación fantasma (véase el número 5)

7 Entrada de música, 2 conectores RCA/Cinch, Estéreo, mono sumado

8 Ventilador (PLE-1ME120 y PLE-1ME240)

9 Salidas:
– Sólo llamada, conector con terminal de bornes de 100 V
– Conector con terminal de bornes de 100 V y 4 ohmios

10 Fusible de red

11 Tornillo de conexión a tierra

12 Conector de red (3 polos)

111210987643 521
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¡NOTA! 
La unidad debe conectarse a tierra.
Deje siempre un espacio prudencial tras la parte trasera de la unidad, para que tenga la 
ventilación adecuada.
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4 Diseño
Para calcular la cantidad alimentación total que necesita, sume la capacidad de gestión de 
alimentación y la derivación de alimentación de todos los altavoces que conformarán su 
sistema. Respecto a los controles de volumen, utilice el ajuste máximo para realizar dicho 
cálculo.

Asegúrese de que la unidad tiene suficiente espacio a su alrededor para que la ventilación sea 
la adecuada. En cuanto a las unidades con ventilador, asegúrese de que la carcasa en la que 
se encuentran puede ventilar por la parte trasera. Respecto a las unidades sin ventilador, deje 
suficiente espacio por encima de ésta, para que sea posible llevar a cabo la ventilación por 
convección. No es necesario dejar espacio encima de la carcasa de las unidades que tengan 
un ventilador. Sin embargo, sí debe dejar unos 10 cm para los conectores y el cableado. 
Asegúrese de que no haya riesgo de que se derramen líquidos en la unidad o sobre ésta y de 
que los orificios de entrada de aire no están obstruidos. Asegúrese de que haya una toma de 
alimentación con una potencia nominal adecuada cerca de la ubicación correspondiente.
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5 Instalación

5.1 Desembalaje de la unidad
1. Saque la unidad de la caja y deseche el material de embalaje según la normativa local.
2. Utilice las uñas para retirar con cuidado la película de plástico protectora de los 

portaetiquetas. No utilice objetos afilados o puntiagudos.

5.2 Comprobación de configuración/conexiones
1. Conecte los equipos adicionales (consulte Sección 6.1 Conexión de entradas y 

Sección 6.2 Conexión de salidas).
2. Compruebe la configuración (consulte Sección 7.1 Configuración de la unidad).

5.3 Conexión de la unidad a la red

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación, ubicado en la parte delantera de la 
unidad, está desactivado.

2. Conecte el cable eléctrico al conector de red y enchúfelo en la toma de red.

Figura 5.1 Conexión de alimentación y selector de tensión

¡PRECAUCIÓN! 
Antes de conectar la alimentación, compruebe siempre la placa indicadora de tensión de la 
parte posterior de la unidad.
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6 Conexión

6.1 Conexión de entradas

6.1.1 Micrófono de prioridad (entrada 1)
El micrófono de prioridad PLE-1CS o PLE-1SCS (o una estación de llamada genérica) que 
puede utilizarse con la tecla pulsar para hablar (PTT) debe conectarse a la entrada de 
micrófono/línea 1. El modo PTT puede activarse ajustando el interruptor DIP (2) en la parte 
posterior de la unidad. La entrada de micrófono/línea 1 tiene prioridad sobre el resto de 
entradas de micrófono/línea.

La entrada de micrófono/línea 1 tiene un euro conector de terminal de bornes.

Este euro conector de terminal de bornes cuenta con una entrada de activación, que se puede 
utilizar en combinación con el euro conector y el conector XLR.

Figura 6.1 Euro conector con activador

6.1.2 Micrófono secundario (entrada 2)
Conecte un micrófono secundario a la entrada de micrófono/línea 2.

Ajuste la configuración del interruptor DIP junto al conector, según sea necesario. Consulte 
Sección 7.1 Configuración de la unidad.
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6.1.3 Micrófonos adicionales (entradas 3 y 4)
Conecte micrófonos adicionales a las entradas de micrófono/línea de 3 y 4, según sea 
necesario. Consulte Figura 6.2. Estos micrófonos sólo se mezclarán con la música de fondo.

Ajuste la configuración del interruptor DIP entre los conectores de las líneas/micrófonos 3 y 4, 
según sea necesario. Consulte Sección 7.1 Configuración de la unidad.

Figura 6.2 Conexión de las entradas de micrófono

6.1.4 Entrada de fuente de música
Cuando utilice un reproductor de CD, sintonizador u otro dispositivo auxiliar para música de 
fondo, conecte los conectores de salida de línea de la fuente de música a los conectores de 
entrada de línea del amplificador mezclador.

Figura 6.3 Conexión de entradas de fuente de música
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6.2 Conexión de salidas

6.2.1 Salida principal
Conecte los altavoces al terminal de 100 V, 70 V o 4 ohmios en el euro conector con terminal 
de bornes (9) en la parte posterior de la unidad.

Véase también Sección 6.2.3 Conexión de los altavoces de tensión constante y 
Sección 6.2.4 Conexión de los altavoces de baja impedancia.

6.2.2 Sólo llamada
Conecte los altavoces al terminal de 100 V en el euro conector con terminal de bornes (9) en 
la parte posterior de la unidad.

Véase también Sección 6.2.3 Conexión de los altavoces de tensión constante y 
Sección 6.2.4 Conexión de los altavoces de baja impedancia.

6.2.3 Conexión de los altavoces de tensión constante

Figura 6.4 Conexión de los altavoces de tensión constante

El amplificador mezclador puede activar altavoces de tensión constante de 100 V.

Conecte los altavoces en paralelo y compruebe la polaridad del altavoz para la conexión en 
fase. La potencia de altavoces sumada no debe superar la potencia nominal de salida del 
amplificador.

También puede utilizar la salida sólo llamada (Call Only) para la anulación de control de 
volumen remoto de 3 hilos. También puede utilizar esta salida como una zona adicional donde 
pueden oírse anuncios, pero no música.
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6.2.4 Conexión de los altavoces de baja impedancia

Figura 6.5 Conexión de los altavoces de baja impedancia

Conecte los altavoces de baja impedancia a los terminales 0/de 4 ohmios. Esta salida puede 
entregar la potencia de salida nominal en una carga de 4 ohmios. Conecte varios altavoces en 
una disposición en serie/paralelo para que la impedancia combinada sea de 4 ohmios o 
superior. Compruebe la polaridad de los altavoces para la conexión en fase.
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7 Configuración

7.1 Configuración de la unidad

7.1.1 Configuración del panel posterior
La unidad puede configurarse rápidamente para el funcionamiento ajustando los siguientes 
controles en la parte posterior de la unidad.
– Interruptores DIP

7.1.2 Configuración de clavijas y etiquetado
Los usuarios pueden crear etiquetas personalizadas para las entradas de micrófono/línea en 
las que se incluya una descripción de la fuente de música. Estas etiquetas pueden pegarse al 
amplificador mezclador en el número de posición 2 (véase Figura 3.1). Las clavijas de color 
también pueden insertarse en distintas posiciones alrededor de los controles para indicar la 
configuración favorita para una aplicación en particular.

Las clavijas se han diseñado de tal forma que no pueden sacarse a mano. De este modo, se 
evita cualquier tipo de manipulación. Las clavijas son para insertarlas una vez, durante la 
instalación de la unidad. Las clavijas plateadas deben utilizarse para indicar la configuración 
preferida de la unidad. Las clavijas rojas pueden utilizarse opcionalmente para indicar la 
configuración máxima de un mando. 

Si está configuración tiene que cambiarse, utilice un par de alicates de punta blanda para 
retirar las clavijas con cuidado. Si no tiene un par de alicates de punta blanda, puede utilizar 
alicates normales, pero primero ponga cinta de plástico en las puntas para evitar dañar la 
parte frontal de la unidad.

Para retirar las cubiertas de plástico transparente delante de las etiquetas:
1. Introduzca con cuidado un destornillador pequeño en el corte ubicado en la parte inferior 

de la cubierta de plástico.
2. Levante suavemente la cubierta y dóblela en el medio. Tenga cuidado de no forzar la 

cubierta o el panel frontal.

Para volver a fijar las cubiertas de plástico con las etiquetas de papel:
1. Introduzca la etiqueta de papel en el portaetiquetas de la parte frontal de la unidad.
2. Coja la cubierta y dóblela ligeramente en el medio a mano.
3. Coloque la cubierta en la ranura delante de la unidad y suelte suavemente la cubierta, 

asegurándose de que la etiqueta de papel permanezca en su posición.
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8 Funcionamiento

8.1 Encendido y apagado

8.1.1 Encendido

1. Active el botón de alimentación (1) en la parte frontal de la unidad. Debe estar pulsado 
(véase Figura 8.1).

8.1.2 Apagado
1. Desactive el botón de alimentación (1) en la parte frontal de la unidad. No debe estar 

pulsado (véase Figura 8.1).

Figura 8.1 Panel frontal

8.2 Controles de micrófono/línea
Utilice los controles de volumen (9) para controlar de forma individual el nivel de sonido de 
las entradas de micrófono/línea de la 1 a la 4.

8.3 Controles de música

8.3.1 Control de volumen
Utilice el control de volumen de la fuente de música (8) para controlar el nivel de sonido de la 
fuente de música seleccionada.

8.3.2 Control de tono
Los controles de tono no se tratan de controles estándar de graves y agudos: se pueden 
utilizar como controles de tonos tradicionales para controlar los tonos altos y bajos.

El control de tono para las frecuencias bajas amplifica primero los graves profundos sin hacer 
el sonido resonante y reduce la vibración sin perder calidez en frecuencias bajas. 

Utilice los controles de tono Hi (alto) y Lo (bajo) (véase Figura 8.1, números 3 y 7) para 
cambiar el tono.

¡PRECAUCIÓN! 
Antes de aplicar la alimentación, compruebe siempre la placa indicadora de tensión de la 
parte posterior de la unidad.
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8.4 Salidas de control

8.4.1 Control principal del volumen
Utilice el control de volumen principal (4) para controlar colectivamente el nivel de sonido de 
todas las salidas, excepto el anuncio/señal de emergencia.
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9 Mantenimiento
El amplificador mezclador se ha diseñado para que pueda funcionar perfectamente durante 
mucho tiempo, con un nivel de mantenimiento mínimo.

Para garantizar un funcionamiento sin problemas, limpie la unidad con un trapo húmedo sin 
pelusa, especialmente los orificios de entrada de aire de la parte frontal. En cuanto a los 
modelos con ventilador, recurra a un técnico para limpiar el polvo del ventilador y del interior 
a intervalos regulares. La frecuencia deberá dependerá del estado de la unidad y la 
acumulación de polvo. Para empezar, la frecuencia de limpieza debe ser de una vez al año. 
Compruebe de forma periódica los conectores, en búsqueda de signos de corrosión, y 
compruebe los terminales de bornes para asegurarse de que no se han aflojado.
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10 Datos técnicos

10.1 Especificaciones eléctricas

10.1.1 Fuente de alimentación

10.1.2 Consumo

10.1.3 Rendimiento

10.1.4 4 x entrada de mic./línea

Tensión de PLE-1MEXX0-EU: 230 VCA, ±10%, 50/60 Hz
(consumo de energía reducido en los niveles de 
alimentación inferiores)

Tensión de PLE-1MEXX0-US: 120 VCA, ±10%, 50/60 Hz
(consumo de energía reducido en los niveles de 
alimentación inferiores)

Corriente de entrada de PLE-
1ME060-EU:

5 A

Corriente de entrada de PLE-
1ME060-US:

10 A

Corriente de entrada de PLE-
1ME120-EU:

10 A

Corriente de entrada de PLE-
1ME120-US:

20 A

Corriente de entrada de PLE-
1ME240-EU:

12 A

Corriente de entrada de PLE-
1ME240-US:

24 A

PLE-1ME060-XX: 200 VA

PLE-1ME120-XX: 400 VA

PLE-1ME240-XX: 800 VA

Respuesta de  frecuencia: Línea de 60 Hz a 20 kHz 
(+1/-3 dB a 10 dB de salida nominal de ref.)

Micrófono 70 Hz a 20 kHz 
(+1/-3 dB a 10 dB de salida nominal de ref.)

Distorsión: < 1% a potencia de salida nominal, 1 kHz

Control de graves: Máx. de -10/+10 dB

Control de agudos: Máx. de -10/+10 dB

Entrada 1 (contacto "pulsar para 
hablar" prioritario):

Tipo europeo de 5 patillas, balanceado, fantasma

Entrada 2 Tipo europeo de 3 patillas, balanceado, fantasma

Entrada 3 y 4: Clavija TRS (1/4, 6,3 mm), balanceada

Sensibilidad: 1 mV (micrófono); 300 mV (línea)

Impedancia: >1 kilohmios (micrófono); >5 kilohmios (línea)
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10.1.5 Entrada de música

10.1.6 Salida de altavoz de 100 V / 70 V

10.1.7 Salida de altavoz de 4 ohmios

10.2 Especificaciones mecánicas

Rango dinámico: 93 dB

Señal/ruido (plana a volumen 
máx.):

>63 dB (micrófono); >70 dB (línea)

Señal/ruido (plana a volumen 
mín./silencio):

>75 dB

CMRR (micrófono): >40 dB (de 50 Hz a 20 kHz)

Atenuación acústica desde el 
techo:

>17 dB

Filtro de voz: -3 dB a 315 Hz, paso alto, 6 dB/oct

Suministro de alimentación 
fantasma

16 V vía 1,2 kilohmios (micrófono)

Conector: Cinch, estéreo convertido a monoaural

Sensibilidad: 200 mV

Impedancia: 22 kilohmios

Señal/ruido (plana a volumen 
máx.):

>75 dB

Señal/ruido (plana a volumen 
mín./silencio):

>80 dB

Tolerancia: >25 dB

Conector: Terminal de bornes, flotante

Máx. / nominal de PLE-1ME060-
XX:

90 W/60 W

Máx. / nominal de PLE-1ME120-
XX:

180 W / 120 W

Máx. / nominal de PLE-1ME240-
XX:

360 W / 240 W

Conector: Terminal de bornes, flotante

Máx. / nominal de PLE-1ME060-
XX:

15,5 V (60 W)

Máx. / nominal de PLE-1ME120-
XX:

22 V (120 W)

Máx. / nominal de PLE-1ME240-
XX:

31 V (240 W)

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 100 x 430 x 270 mm (19 pulgadas de ancho, 2 U de 
alto)

Montaje: Autónomo, rack de 19"
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10.3 Especificaciones medioambientales

Color: Gris oscuro

Peso (PLE-1ME060-EU): Aprox. 6,5 kg

Peso (PLE-1ME120-EU): Aprox. 8,9 kg

Peso (PLE-1ME240-EU): Aprox. 10,5 kg

Temperatura de funcionamiento: De -10 °C a +45 °C

Temperatura de 
almacenamiento:

De -40 °C a +70 °C

Humedad relativa: < 95%

Nivel de ruido acústico del 
ventilador
(PLE-1ME240-EU):

<33 dB SPL a 1 m
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u Apto para la reproducción de voz y música

u Montaje empotrado en falso techo

u Fácil de instalar

u Sencillo ajuste de potencia

u Discreto en prácticamente todos los interiores

El modelo LHM 0606/xx es un altavoz de techo para
utilización convencional, de 6 W y bajo coste. La
versión /00 se monta en el techo mediante tornillos y
la versión /10 se monta en el techo mediante
abrazaderas. Disponible una cúpula ignífuga opcional
LBC 3080/01.

Funciones básicas

Hay disponible un altavoz simple de montaje
empotrado en falso techo para aplicaciones con fines
generales. Se trata de un altavoz de gama completa
adecuado para la reproducción de voz y música en
tiendas, grandes almacenes, escuelas, oficinas,
instalaciones deportivas, hoteles y restaurantes.
El conjunto se compone de un altavoz de una sola
pieza de doble cono de 6 W y un marco con un
transformador de adaptación a 100 V montado en la
parte posterior. Dispone de una rejilla metálica
circular integrada en la parte frontal. Se ha optado por
una apariencia y color blanco neutro que se adapta
bien a la decoración de prácticamente todos los
interiores.

Certificados y homologaciones

Todos los altavoces Bosch están diseñados para
resistir el funcionamiento a potencia nominal durante
100 horas de acuerdo con las normas de capacidad de
gestión de la alimentación (PHC) IEC 268-5. Bosch ha
desarrollado también la prueba de Regeneración
Acústica Simulada (SAFE) para mostrar que pueden
soportar el doble de su potencia nominal durante
cortos períodos. De esta forma, se añade fiabilidad en
condiciones extremas, lo que aumenta la satisfacción
del cliente, prolonga la vida útil y reduce los fallos y el
deterioro del rendimiento.

Seguridad según EN 60065

Planificación

Montaje
El altavoz se instala de forma sencilla y rápida en un
orificio en el falso techo. La versión /00 se fija con tres
tornillos blancos (suministrados). La versión /10 se fija
mediante dos abrazaderas de fijación por muelle
integrales para su sujeción al techo. Con el altavoz, se
incluye una plantilla circular para marcar un orificio de
165 mm de diámetro.



El transformador de adaptación (primario) dispone de
tres hilos que permiten la selección de tres potencias
de consumo: máximo, medio o de cuarto.

Cúpula ignífuga
Durante un incendio, la cavidad del falso techo en la
que están instalados los altavoces puede permitir que
las llamas se extiendan por el edificio. Para evitar que
el fuego entre en la cavidad a través del altavoz, se
puede equipar el altavoz con una cúpula ignífuga de
acero de protección (LBC 3080/01). La cúpula ignífuga
opcional se monta en el altavoz mediante cuatro
tornillos de rosca, suministrados de serie. Hay cuatro
orificios: dos (2) para pasahilos de goma
(suministrados) y dos (2) para casquillos de cable.
(PG13).
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Sensibilidad de banda de octavas *

 NPA de
octavas
1 W/1 m

Total de NPA
de octavas
1 W/1 m

Total de NPA
de octavas
Pmax/1 m

125 Hz 91,3 - -

250 Hz 85,3 - -

500 Hz 85,3 - -

1.000 Hz 85,7 - -

2.000 Hz 90,5   

4.000 Hz 98,2 - -

8.000 Hz 91,1 - -

Con
ponderación A

- 90,4 97,1

Con
ponderación
Lin

- 90,4 97,6

Ángulos de apertura de banda de octavas

 Horizontal Vertical  

125 Hz 180 180  

250 Hz 180 180  

500 Hz 180 180  

1.000 Hz 180 180  

2.000 Hz 122 122  

4.000 Hz 51 51  

8.000 Hz 42 42  

Rendimiento acústico especificado por octava
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* (Todas las mediciones se realizan con una señal de
ruido rosa; los valores se expresan en dBSPL.)

Cúpula ignífuga LBC 3080/01 (opcional)

21.5 dia

11 dia

199 dia

87

147

5.78

mm

  in

102

0.84 dia

0.43 dia

7.83 dia

3.42

4.05

Dimensiones del conjunto de altavoz y la cúpula ignífuga
LHM 0606/xx + LBC 3080/01 en mm

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Potencia máxima 9 W

Potencia nominal 6 / 3 / 1,5 W

Nivel de presión acústica
a 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)

94 dB/86 dB (SPL)

Nivel de presión acústica
a 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m)

106 dB / 98 dB (SPL)

Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)

De 80 Hz a 18 kHz

Ángulo de apertura 
a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)

175° / 55°

Tensión nominal 100 V

Impedancia nominal 1.667 ohmios

Conexión Terminales

Especificaciones mecánicas

Diámetro 199 mm (7,8 pulg.)

Profundidad máxima 70,5 mm (2,8 pulg.)

Muesca de montaje 165 + 5 mm (6,5 + 0,20 pulg.)

Diámetro del altavoz 152,4 mm (6 pulg.)

Peso 620 g (1,37 libras)

Color Blanco (RAL 9010)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a
+131 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a
+158 °F)

Humedad relativa < 95%

Información sobre pedidos

LHM 0606/00 Altavoz para montaje en techo
Altavoz de techo de 6 W, rejilla metálica circular,
montaje de techo con 3 tornillos blancos
(suministrados), blanco RAL 9010.
Número de pedido LHM0606/00

LHM 0606/10 Altavoz para montaje en techo
Altavoz de techo de 6 W, rejilla metálica circular,
montaje de techo con 2 abrazaderas con resorte
(suministradas), blanco RAL 9010.
Número de pedido LHM0606/10

Accesorios de hardware

LBC 1256/00 Adaptador para conexión EVAC
Adaptador para conexión de emergencia, conector
cerámico de clavija de 3 patillas con un fusible térmico
incorporado, capacidad de instalación en serie con la
conexión principal de 100 V de un altavoz, juego de
100 unidades.
Número de pedido LBC1256/00

LBC 3080/01 Cúpula ignífuga
Cúpula ignífuga metálica para altavoces de techo
LBC 3087/41, LBC 3090/01, LBC 3090/31,
LHM 0606/00, LHM 0606/10 y LHM 0626/00, con
certificación EN54‑24, rojo llama RAL 3000.
Número de pedido LBC 3080/01

Cúpula ignífuga LBC 3080/11
Cúpula ignífuga metálica para altavoces de techo
LBC 3087/41, LBC 3090/01, LBC 3090/31,
LHM 0606/00, LHM 0606/10 y LHM 0626/00, blanco
RAL 9010.
Número de pedido LBC3080/11
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LBB 1950/10 Micrófono condensador
unidireccional de sobremesa Plena
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u Micrófono de condensador unidireccional de
sobremesa elegante en un pie flexible

u Alimentación fantasma del amplificador

u Tecla PPT momentánea o de conmutación para
llamadas, con contacto de prioridad

u LED de color verde, para indicar que el micrófono
está activo

u Diseño de base metálica estable con 2 m de cable
fijo y un conector DIN bloqueable

El micrófono de sobremesa Plena es un micrófono de
condensador unidireccional de sobremesa elegante y
de alta calidad, diseñado principalmente para realizar
llamadas en un sistema de megafonía. Su base de
metal pesado y su pie de goma garantizan su
estabilidad en cualquier superficie plana. Su diseño
especial permite también empotrar perfectamente la
unidad en escritorios.

Funciones básicas

La tecla PTT (press-to-talk, pulsar para hablar) no sólo
activa el micrófono, sino que proporciona contactos
de prioridad compatibles con la gama de
amplificadores Plena. La función de conmutación de la
tecla PTT se puede configurar internamente para el
modo PTT (activado mientras se pulsa la tecla) o el
modo sostenido (se pulsa la tecla para activar la
función y se pulsa de nuevo para desactivarla).

 
Está equipado con un cable fijo flexible de 2 m y un
conector DIN de 5 pines para la señal balanceada y los
contactos de prioridad. Si no se necesitan los

contactos de prioridad, el micrófono se puede
conectar a los amplificadores con entradas XLR de 3
pines utilizando el adaptador de DIN a XLR.

 
Un LED verde indica si el micrófono está activo.

Controles e indicadores
• Tecla PTT
• LED de estado PTT

Certificados y homologaciones

Seguridad según EN 60065

Inmunidad según EN 55103-2

Emisión según EN 55103-1

Región Certificación

Europa CE



Planificación

Diagrama de circuito

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 Micrófono de condensador unidireccional de sobremesa
PLENA LBB 1950/10

1 Adaptador de DIN a XLR

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Alimentación fantasma  

Rango de tensión De 12 a 48 V

Consumo de corriente <8 mA

Rendimiento  

Sensibilidad 0,7 mV a 85 dB NPA (2 mV/Pa)

Nivel de sonido de entrada
máximo

110 dB NPA

Distorsión <0,6% (entrada máxima)

Nivel de ruido de entrada
(equiv.)

28 dB NPAA (señal/ruido de 66 dBA
ref. 1 Pa)

Respuesta de frecuencia De 100 Hz a 16 kHz

Impedancia de salida 200 ohmios

Especificaciones mecánicas

Dimensiones de la base (Al. x
An. x Pr.)

40 x 100 x 235 mm
(1,57 x 3,97 x 9,25 pulg.)

Peso aprox. 1 kg (2,2 lb)

Color Antracita y plateado

Longitud del pie con
micrófono

390 mm (15,35 pulg.)

Longitud del cable 2 m (6,56 pies)

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -10 ºC a +55 ºC (de 14 ºF a
+131 ºF)

Temperatura de
almacenamiento

De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a
+158 °F)

Humedad relativa <95%

Información sobre pedidos

LBB 1950/10 Micrófono condensador unidireccional de
sobremesa Plena
Micrófono de condensador unidireccional de
sobremesa sobre pie flexible.
Número de pedido LBB1950/10

Accesorios de hardware

LBC 1102/02 Transformador de cable
Para separación galvánica
Número de pedido LBC1102/02

LBC 1080/00 Cable de micrófono
longitud 100 m; 2 x 0,13 mm2

Número de pedido LBC1080/00

LBC 1082/00 Cable de micrófono
Longitud 100 m; 2 x 0,75 mm2

Número de pedido LBC1082/00

LBC 1081/00 Cable de micrófono
Cable de micrófono para instalaciones permanentes
negro, 2 + 2 cables conductores apantallados
(4 x 0,14 mm2), apto para conexiones de micrófonos
con mando a distancia o funciones de prioridad,
longitud de 100 m.
Número de pedido LBC1081/00
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u Incluye un innovador sistema de montaje para
garantizar instalaciones rápidas, sencillas y fiables

u Diseñado para entornos al aire libre (IP54) sin
sacrificar el rendimiento

u Woofer de largo recorrido de 102 mm (4") alojado
en una caja de plástico ABS protegida contra
incendios para garantizar el rendimiento con bajas
frecuencias de hasta 75 Hz

El LB20-PC15-4 de Bosch es un altavoz de montaje en
superficie de alto rendimiento, de dos vías y de rango
completo de 4" (102 mm) con una cobertura
excelente, amplia y uniforme, así como un rendimiento
excepcional. Se ha diseñado para usos como
reproducir música de fondo y en primer plano,
megafonía y refuerzo de sonido, y es perfecto para una
amplia gama de aplicaciones de interior y de exterior,
como restaurantes, bares, patios, tiendas, gimnasios,
hostelería, parques temáticos, centros de ocio, etc.
Gracias a su excepcional facilidad de instalación, su
gran resistencia a la intemperie, su aspecto moderno y
delicado y sus opciones flexibles de montaje, el LB20-
-PC15-4 es la solución perfecta para una amplia
variedad de aplicaciones de montaje en superficie.
El LB20-PC15-4 incluye el sistema de montaje
innovador y exclusivo, de Bosch, con el que cualquier
instalación será rápida, sencilla y fiable. El sistema de
montaje permite 90 grados de giro horizontal y 45
grados de giro vertical, y la unidad se puede instalar
fácilmente en paredes y techos. El sistema de montaje
se suministra ya montado y listo para el uso, lo que
facilita todos los trabajos.

El LB20 PC15-4 utiliza un transformador de 15 W, que
permite suministrar 3,7 W (solo 70 V), 7,5 W o 15 W al
sistema de altavoces a través de líneas de 70 V o
100 V. La selección se realiza con un conector
Euroblock en el panel de entrada situado en la parte
posterior del altavoz.
El LB20-PC15-4 se ha diseñado para soportar las
condiciones de los entornos al aire libre sin sacrificar
el rendimiento en las aplicaciones de interior. El
altavoz de rango completo cumple la normativa IP54 y
su resistencia a todo tipo de condiciones
meteorológicas se complementa con una excepcional
resistencia de la carcasa y la rejilla al sol, la sal y la
humedad.
Todos los modelos LB20 están disponibles en blanco o
en negro y se pueden pintar fácilmente para que
armonicen con la decoración. Hay varias versiones del
transformador para los sistemas de tensión constante.
La amplia gama de altavoces de montaje en superficie
LB20 se ha diseñado para funcionar en combinación
como un sistema completo en una gran variedad de
construcciones de montaje en superficie diferentes y
para el uso con otros altavoces LB20 de montaje en
techo y en pared.



Certificaciones y aprobaciones

Región Marcas de calidad/cumplimiento
normativo

Europa CE

Especificaciones técnicas

Respuesta en frecuencia (-3 dB): 100 Hz-20 kHz1

Respuesta en frecuencia (-10 dB): 75 Hz-20 kHz1

Sensibilidad: 86,5 dB2

NPA máx. (calculado): 98,5 dB (pico de 104,5 dB)

Ángulo de cobertura: Horizontal 110°, vertical 110°

Gestión de potencia: Ruido rosa continuo de 15 W
(pico de 60 W) (100 horas)

Z baja: No

Frecuencia de paso alto
recomendada:

70 Hz (24 dB/octava)

Transformador de entrada (70 V/
100 V):

15 W

Derivaciones del transformador: 70 V: 3,7 W, 7,5 W, 15 W
100 V: 7,5 W, 15 W

Transductor de baja frecuencia: 4 pulgadas (102 mm)

Transductor de alta frecuencia: 0,75 pulgadas (20 mm)

Conectores: Tornillos cautivos en soporte de
pared. Tamaño de cable máximo
de 12 AWG (2,5 mm)

Medioambientales: IP54 (según IEC-60529)

Color: Negro (RAL 9004) o blanco
(RAL 9003)

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 193 mm x 140 mm x 120 mm 
(7,6 in x 5,5 in x 4,7 in)

Peso neto: 1,8 kg (4,0 lb)

Peso con embalaje (par): 5,4 kg (11,9 lb)

Componentes incluidos: Soporte de montaje y llave Allen
de 4 mm

Cantidad empaquetada: 2

1Mitad de espacio (montado en pared).
2Promedio de mitad de espacio (en pared) de 100 Hz a
10 kHz, 1 W.
3Sin soportes.

Impedancia y respuesta en frecuencias:

Especificaciones arquitectónicas y técnicas:
El altavoz es un sistema de montaje en superficie, de
dos vías de rango completo con un cruce pasivo
interno. El transductor de baja frecuencia del altavoz
es un woofer de 4" (102 mm) con un cono de
polipropileno resistente a la intemperie y una bobina
móvil de 1" (25 mm). El transductor de alta frecuencia
del altavoz será un motor refrigerado por ferrofluido,
de 0,75" (20 mm).
El sistema de altavoces deberá cumplir los siguientes
criterios de rendimiento: gestión de potencia, 15 W de
ruido rosa continuo IEC 60268-5 (factor de cresta de
6 dB); respuesta de frecuencia, de 75 Hz a 20 kHz
(-10 dB de sensibilidad nominal); sensibilidad, 86,5 dB
a un vatio, de 100 Hz a 10 kHz a un metro.
El altavoz tiene un transformador apto para el uso en
líneas distribuidas de 70 V o 100 V. El transformador
tendrá derivaciones de entre 3,7 W y 15 W que se
pueden seleccionar mediante un conector Euroblock
situado en la parte posterior de la caja.
El transductor de alta frecuencia deberá conducir a
una guía de ondas para cubrir uniformemente 110° en
dirección horizontal por 110° en dirección vertical. El
acabado se podrá pintar de negro (RAL 9004) o de
blanco (RAL 9003). La rejilla estará galvanizada y
tendrá una capa pulverizada para mejorar la
resistencia a la corrosión. El altavoz se podrá ajustar
en un rango de 90° en horizontal y 45° en vertical. El
soporte estará integrado en la carcasa.
El altavoz dispondrá de un sistema de montaje de
articulación esférica que garantiza una operación
rápida de inserción y extracción. Las conexiones
eléctricas se realizarán en la parte del sistema de
montaje ubicada en la pared y no debe haber ningún
cable expuesto.
El sistema será resistente a las condiciones
meteorológicas según las condiciones de prueba
definidas en IEC 60068-2-5 para radiación solar, IEC
60068-2-11 para niebla salina, IEC 60068-2-42 SO2,
IEC 60068-2-60 para cloro y IEC 60529 IP54. El
sistema de montaje se habrá probado con respecto a
EIA 636 EIA, para un factor de seguridad de 8:1 o
superior. La caja será de plástico moldeado ABS
protegido contra incendios. El altavoz pesará 1,8 kg
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(4,0 lb) y sus dimensiones serán de 193 mm (7,6 in)
de alto, 140 mm (5,5 in) de ancho y 120 mm (4,7 in)
de profundidad.
El altavoz de montaje en superficie será el modelo 
LB20-PC15-4 de Bosch.

Dimensiones:

140.0 mm
[5.51 in]

119.6 mm
[4.71 in]

185.4 mm
[7.30 in]

193.0 mm
[7.60 in]

Información para pedidos

LB20-PC15-4D Armario altavoz 4" 70/100V par negro
Altavoz de dos vías y 4 pulgadas tipo caja acústica que
incluye un sencillo sistema de montaje en pared,
transformador de línea de 15 W y 70/100 V interno,
grado de protección IP54 a la intemperie
(suministrado por pares), negro
Número de pedido LB20-PC15-4D

LB20-PC15-4L Armario altavoz 4" 70/100V par blanco
Altavoz de dos vías y 4 pulgadas tipo caja acústica que
incluye un sencillo sistema de montaje en pared,
transformador de línea de 15 W y 70/100 V interno,
grado de protección IP54 a la intemperie
(suministrado por pares), blanco
Número de pedido LB20-PC15-4L
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 MEMÒRIA 

 
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A L’ADEQUACIÓ 

DE LA MASIA DELS BELLOTS, 
C/ de la Terra,  3-5 

 
A Terrassa, març de 2020 

 

 
1.- OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de 
la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les 
obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es 
desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el 
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos 
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per 
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que 
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h. 

 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en  fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes  en el 
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de 
l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra 
que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, 
plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 

 

2.- PROMOTOR – PROPIETARI 
 

 
Promotor:  Ajuntament de Terrassa 
NIF:   P-0827922-B 
Adreça:  Raval de Montserrat 14, 08221 
Població:  Terrassa (Barcelona) 

 
3.-  AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

Redactor E.S.S.  Mercè Peralvo i Ferrer // Sara Rebolleda Mir 
Titulació   Arquitecta  Tècnic Municipal  // Arquitecta Municipal 
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4 - DADES  DEL PROJECTE 

 

 
4.1.- AUTOR DEL PROJECTE 

Autor del projecte:  Mercè Peralvo i Ferrer  //  Sara Rebolleda Mir 
Titulació:   Arquitecta  tècnica municipal  //  Arquitecta Municipal 

4.2.- COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE 

Coordinador de S & S designat pel promotor : Mercè Peralvo i Ferrer // Sara Rebolleda Mir 

4.3.- TIPOLOGIA DE L'OBRA 

L’obra objecte d’aquest estudi de Seguretat i Salut és projecte bàsic i 
d’execució per a l’adequació de la Masia dels Bellots, de Terrassa. Les obres consistiran en 
l'adequació de l'espai als requeriments tècnics i funcionals necessaris per al seu correcte 
funcionament, així com la optimització de l’espai d’ús. 

 
4.4.-  COMUNICACIONS 

La Masia dels Bellots es troba a les afores de la ciutat al Polígon industrial dels Bellots, 
té un fàcil accés desde la carretera N-152 i l’autopista C-58. 

 
4.5.- SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS 

Els serveis que fins ara abasteixen l’edifici són els següents: 
 

- Xarxa de sanejament gravitatòria amb recollida a xarxa de 
clavegueram existent a la urbanització. 

- Abastiment d’aigua potable provinent de xarxa de subministrament d'aigua 
municipal.. 

- Xarxa de telefonia enterrada a la via pública. 

- Xarxa de Baixa Tensió enterrada a la via pública, amb tapes de registre disposades 
cada certs metres. 

- Xarxa d’enllumenat públic amb diferents models de lluminàries. 
 

4.6.- LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I 

MITJANS D’EVACUACIÓ: 

A continuació es descriuen els telèfons d’interès, a consultar en cas d’accident. Aquests es 
situaran en zona visible al costat de la farmaciola de l’obra. 

 
- Emergències: 112 
- Mútua  de Terrassa: 93 736 59 00 
- Hospital  de Terrassa: 93 731 00 07 
- Creu  Roja (Terrassa): 93 733 12 44 
- Bombers  (Terrassa): 112 / 93 783 44 44 
- Mossos  d’esquadra  (Terrassa): 112 / 93 734 65 00 
- Policia Local: 93 728 71 99 

L’Hospital  de  Terrassa  es  troba  a  uns   7   km.   de   l '  Ajuntament  de  Terrassa  i   
s’accedeix   mitjançant   la    carretera    N-150    que    uneix Terrassa  amb  Sabadell.  En  
cas  d’accident,  el   transcorregut   en   cotxe  serà  d’un màxim d’uns 20 minuts. 
La Mútua de Terrassa es troba al centre de la ciutat, concretament a la Plaça del  Doctor  
Robert,  5,  08221,  a  1km.   de  l'Ajuntament   El  trajecte   en   cotxe és d’uns 5 minuts, 
però pot incrementar en  cas de  possibles  congestions a la ciutat, especialment a l’hora 
d’entrada i sortida del col·legis. 

 
4.7.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
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El  Pressupost  d’Execució  Material   (PEM)   estimat   de   referència   per aquest projecte, 
inclosa la Seguretat i Salut  complementària,  és  de  1.378.151,26 €. 

Fase 1: 688.665,90€ 

Fase 2: 606.658,70€ 

Fase 3: 82.826,66€ 
 
4.8.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 12 mesos. 
 
4.9.- MÀ D’OBRA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 
 
4.10.- OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

 
- Oficial 1a 
- Oficial 1a paleta 
- Oficial 1a col·locador 
- Oficial 1a d 'obra pública 
- Ajudant electricista 
- Ajudant paleta 
- Manobre 
- Manobre especialista 

 
4.11.- MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

- Compressor amb un martell pneumàtic 
- Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 
- Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
- Motoanivelladora petita 
- Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
- Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
- Picó vibrant amb placa de 60 cm 
- Camió per a transport de 7 t 
- Camió per a transport de 12 t 
- Formigonera de 165 l 
- Remolinador mecànic 
- Regle vibratori 
- Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 

 

5.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

 
 

5.1.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i el comptador, des del qual els Contractistes 
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 
instal·lador autoritzat. 
Es     realitzarà     una     distribució     sectoritzada,     que     garanteixi    l’adient 
subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de 
coure de seccions adequades canalitzades en tub de  PVC, rígid blindat o flexible segons 
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el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de 
vehicles i trànsit normal d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra  mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 
projectista i comprovació de l’instal·lador. 

 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 
Connexió de servei 

 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia     de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
  Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 

pas de vehicles. 
 
Quadre General 

 
  Disposarà  de  protecció  vers  als  contactes  indirectes  mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament 
la seva sensibilitat caldrà que  sigui de  30 mA. 

  Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

  Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 

  Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra  provisional  que  haurà  d’estar  connectada a l’anell de terres, tot 
seguit després de realitzats  els fonaments. 

 Estarà protegida de la   intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se  senyalitzarà  amb  senyal  normalitzada  d’advertència  de     risc  elèctric (R.D. 

485/97). 
 

Conductors 
 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments  verticals  o  sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 
Quadres secundaris 

 Seguiran  les  mateixes  especificacions  establertes  pel  quadre    general  i hauran  
de  ser de  doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la  seva  composició  variarà  segons  les  necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 

 

· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat : 220 v./ 24 
· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
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Connexions de corrent 

 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva 

desconnexió. 
 Es faran servir els següents   colors: 
 Connexió de 24 v : Violeta. 
 Connexió de 220 v   : Blau. 
 Connexió de 380 v   : Vermell 
 No  s’empraran  connexions  tipus “lladre“. 

 
Maquinària elèctrica 

 
 Disposarà de connexió a   terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de   grua o d’altres 

aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment  de  connexió  a  les  bases  de  corrent,  es  farà   sempre  amb clavilla  

normalitzada. 
 
Enllumenat provisional 

 
 El circuit disposarà  de   protecció  diferencial d’alta  sensibilitat, de  30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus    aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
Enllumenat portàtil 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 
indirectes. 

 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 

anticops i suport de sustentació. 
 
5.2.- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta 
de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes 
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en 
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

 
5.3.- INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
5.4.- ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una 
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització 
del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles 
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans 
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addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran  les 
següents: 

 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables,    retalls, etc. 

 Es col·locaran  vàlvules antiretorn  de  flama  al bufador o  a  les  mànegues 
de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot  allò  establert a la 
instrucció MIE- AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les 
condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació  estaran  lliures  d’obstacles.  Existirà  una  senyalització indicant 
els llocs  de  prohibició  de  fumar,  situació  d’extintors,  camins  d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles  els  uns  dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, en segellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 
voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de  combustible  han  d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama  ha  de formar part de la  
conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs 
o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i 
amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i 
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material 
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids 
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzemament o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 
abundant. 

 
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
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verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 
1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, 
no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, 
no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi   que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser  possible, pròxims a les sortides 
i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin 
obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva 
ubicació. 

 

6.- SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

 
6.1.- SERVEIS HIGIÈNICS 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 

 

6.2.- SERVEIS HIGIÈNICS 

• Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 

• Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m² x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per 
a cada 25 persones. 

 
• Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m² 
x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra 
antilliscant. 
 
6.3.- VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m² per treballador contractat. 
 
6.4.- MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m² per 
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treballador que mengi a l’obra. 

 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 
cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 

 
6.5.- LOCAL DE DESCANS 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. 

 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m² per usuari habitual. 

 
6.6.- LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els 
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 
 una  farmaciola, 
 una llitera, 
 una  font  d’aigua potable. 

 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a 
prop dels llocs de treball. 

 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari 
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat 
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de 
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, 
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades 
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per 
a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o 
portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 
 desinfectants  i  antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits  adhesius, 
 tisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol  ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de  manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
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7.- ÀREES AUXILIARS 
 

 
 

7.1.- CENTRALS I PLANTES 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de 
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de  rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de 
limitació en altura, mínima de 4 m. 

 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 

 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de 
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 

 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 

 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió.   La 
boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. 
La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1,00 m d’altura. L’accés mitjançant 
escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m 
de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de  
Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

 
7.2.- TALLERS 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3,00 m 
d’altura de pis a sostre, 2,00 m² de superfície i 10,00 m³ de volum per treballador. 

 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m² per a passadissos principals (1,00 m en passadissos secundaris) independent de 
les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es 
mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans 
portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas 
estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, 
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 
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L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades 
a altures superiors a 2,00 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1,00 m d’altura. 

 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de  
Baixa Tensió. 

 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador. 

 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 
cops). 
 
7.3.- ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
“mínims- màxims”, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 

 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 

 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant 
les maniobres. 

 

8.- TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a 
resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la 
fase de  projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 
lloc on portarà els seus residus de construcció. 

 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 

 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
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l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
 
9.- TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 

 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial 
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 
manipulació. 

 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors  i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana  en  el temps, per a 8 h/dia i 
40 h/setmana. 

 
9.1.- MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 
vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball 
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 
 Amiant. 
 Plom.  Crom,  Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes  tixotròpics (bentonita) 
 Pintures,  dissolvents,  hidrocarburs,  coles,  resines  epoxi, greixos, olis. 
 Gasos  liquats  del petroli. 
 Baixos  nivells  d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn  de  drogodependència  habitual. 

 
9.2.- DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 
com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

 
L’etiqueta ha de contenir: 

 
 Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat,  la 
denominació o nom comercial. 

 Nom comú, si és el  cas. 
 
 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 

de les substàncies presents. 
 Nom, direcció  i telèfon  del fabricant, importador o  distribuïdor  de la substància  

o  preparat perillós. 
 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
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 Riscos específics, d’acord amb la    legislació vigent. 
 Consells  de  prudència, d’acord  amb  la legislació vigent. 
 El número CEE, si en  té. 
 La  quantitat  nominal  del  contingut (per preparats). 

 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa 
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer 
lliurament. 

 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les  següents premisses: 

 
Explosius 

 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de 
les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
d’explosius i la prohibició de fumar. 

 
Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 

 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

 
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de 
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 
Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de   l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 
 
10.- CONDICIONS DE L’ENTORN 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en  les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 
Situació de casetes i contenidors 
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Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra o en 
zones d’estacionament de vehicles habilitades. 

 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

 
10.1.- SERVEIS AFECTATS 

Tots els serveis afectats s’aniran restablint i adaptant-los a la normativa actual. 
 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la  
qual  cosa  sol·licitarà  dels  titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o    
per 
cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

 
10.2.- CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN: 

L’edifici es troba al centre de Terrassa, envoltat de carrers peatonals i amb una zona 
d’accés rodat limitat a hores de càrrega i descàrrega així com de pas per serveis i residents.  
Els carrers són amb pendents, d’amplada variable, i molts manquen de  voreres al ser 
peatonals. 

11.- DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras” 
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

 
11.1.- PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ 

En línies generals, les actuacions previstes seran: 
 

- Execució completa de les voreres, vorades i calçada. 
- Arrencada del paquet d’aglomerat i de la caixa de carrer (segons tram) i nova 

execució d’aquesta. 
- Execució de la xarxa d’aigües pluvials, col·locació d’embornals i execució de la 

desembocadura del col·lector d’aigües pluvials. 
- Execució de la xarxa d’aigües residuals amb les corresponents escomeses en cada 

un dels habitatges i connexió del col·lector principal a la nova zona urbanitzada del 
Pla Parcial de la Carretera d’accés a la Costa Brava. 

- Execució completa de la xarxa d’abastament d’aigua potable amb els corresponents 
hidrants d’incendis connectada a la zona del Pla Parcial de la Carretera d’accés a la 
Costa Brava. 

- Reordenació i millora de l’enllumenat públic mitjançant la col·locació de bàculs i el 
soterrament de la línia d’enllumenat públic. 

- Execució d’una nova instal·lació de xarxa de reg alimentada pel pou que subministra 
actualment l’aigua als habitatges. 

- Execució de la canalització per una reserva futura pel pas d’instal·lació de 
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telecomunicacions i baixa tensió. 

 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
11.2.- ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

L’ordre dels treballs en trets generals serà el següent: 
 

- Enderrocs 
- Col·locació aïllament 
- Impermeabilització cobertes 
- Remats perimetrals murets coberta 
- Senyalització i recol·locació de línies aèries. 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per  l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, 
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 
11.3.- DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D’EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints 
talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de 

realització material d’unes unitats 
respecte a altres. 

 
DURADA DE LES ACTIVITATS :     Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les  variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

12.- SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el  procés  constructiu,  
sempre  d’acord  amb  els  “Principios  de  la      Acción 
Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de 
seguridad para máquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 
Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes 
Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o 
Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
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13.- MEDI AMBIENT LABORAL 

 

13.1.- IL·LUMINACIÓ 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran 
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la 
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un  risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 

 
25-50 lux     :     En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de    l’ús    

ocasional - habitual. 
100 lux :        Operacions  en  les  quals  la  distinció  de  detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies  a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. 
Baixes exigències visuals. 

100 lux :     Quan   sigui   necessària   una   petita   distinció de  detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, 
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux :  Si és essencial una distinció moderada de  detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 

300 lux :       Sempre   que   sigui   essencial   la   distinció    mitjana   de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 

500 lux :  Operacions en les que sigui necessària    una distinció mitja de 
detalls,  tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de 
taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux :     En  treballs  on  sigui  indispensable  una  fina    distinció  de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, 
tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells  del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

 
13.2.- SOROLL 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la 
construcció: 

 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de .................... 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
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Martell pneumàtic (en recinte .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dúmpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i 
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre 
d’eficàcia: 

 
1er.- Supressió del risc en origen.  
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.-  Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar   o   reduir   el   risc   mitjançant   mesures   de   
prevenció   a  l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

 
13.3.- POLS 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

 Rinitis 
 Asma  bronquial 
 Bronquitis  destructiva 
 Bronquitis  crònica 
 Efisemes  pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis  (asbest  –  fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment     - amiant) 
 Mesotelioma  (asbest  –  fibrociment  - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració 
i el temps d’exposició. 

 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que 
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El 
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat 
i Salut, i que haurà de ser  realitzat per empreses especialitzades. 

 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en 
suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 
10 

C = -------------------------- mg / m3 

% Si O2 + 2 



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert                                                  
Patrimoni i Manteniment 

 

 
 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la  denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb 
l’aire respirat, sense haver- se fixat en els pulmons. 

 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 
 Escombrat i neteja de  locals 
 Manutenció  de runes 
 Demolicions 
 Treballs  de perforació 
 Manipulació  de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de  materials ceràmics i lítics amb  serra  mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic  de   fusta 
 Esmerilat  de materials 
 Pols i fums amb  partícules metàl·liques en  suspensió, en   treballs de 

soldadura 
 Plantes  de  matxuqueix  i classificació 
 Moviments  de terres 
 Circulació  de vehicles 
 Polit  de paraments 
 Plantes  asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o  injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells  del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

 
13.4.- ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment 
pel que fa a: 

 
1er.-    Retirada dels objectes i coses  innecessàries. 
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2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 

seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de    material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de    cables, mànegues, fleixos i 

restes de matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada   d’equips   i   ferramentes, descansant  simplement sobre   

superfícies   de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.  
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.-  Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de  cada  partida inclosa en el projecte en el 
que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació 
realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 
13.5.- RADIACIONS NO IONITZANTS 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, 
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja 
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia 
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per 
a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta 
categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i 
ultraviolada. 

 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 

 
Radiacions infraroges 

 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-
se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir 
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, 
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la 
dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos 
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert                                                  
Patrimoni i Manteniment 

 

 
 
Radiacions visibles 

 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través 
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 
Radiacions ultraviolades 

 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits 
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

 
UVA: 315 - 400 nm de longitud 
d’ona. UVB: 280 - 315 nm de 
longitud d’ona. UVC: 200 - 280 nm 
de longitud d’ona. 

 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la 
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La 
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 

 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament 
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de 
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no 
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 

 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de 
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o 
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és 
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots 
els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa 
dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència 
adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la 
font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en 
compte. 

 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant 
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una 
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció 
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del 
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-
se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de 
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant 
qualsevol tipus de protecció facial. 

 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels 
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un 
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o 
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
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soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants 
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per 
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al 
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es 
propaguen en diferent longitud d’ona. 

 
Làser 

 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o 
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment 
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat 
polsant d’alta  energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en 
el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també 
poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la 
retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un        risc per a la 
còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és 
menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 

 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 

 
a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I 

y II. 
 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 
resposta de centelles. 

 
b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com 

es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 

 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 
l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 

 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 
però no respecte a la reflexió difusa. 

 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot   ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de 
la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de 
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o  
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 

 
 Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa 

del raig. 
 Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW,  s’ha de 

prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot  resultar perillós. 

 Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500  mW,  s’ha  de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 
difuses, que pot resultar perillós. 
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A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts 
a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció 
de danys a la pell. 

 
 Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que  els operaris 

autoritzats estan degudament entrenats tant en  procediment de treball segur com en 
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

 Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

 La pràctica amb làser del grup  B  requereix  la  mesura  general  de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 

 
   L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats.     La 

il·luminació del recinte haurà  de  ser tal manera  que  eviti la  dilatació de la pupil·la de 
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

 Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

 A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

 S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

 Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 

 
- Equip: 

 
 Qualsevol operació  de  manteniment  haurà  de  dur-se  solament  si  la  força  està   

desconnectada. 
 Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 

classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

 Quan els aparells que  pertanyen  al  grup  B  no  s’utilitzin,  s’hauran  de  treure les claus 
de control d’engegada, així com la de  control de  força, que quedaran custodiades  per  
la  persona  responsable  autoritzada  per el treball amb làser en el   laboratori. 

 Les ulleres protectores normalitzats, hauran  de  comprovar-se  regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

 Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que  
previngui la  reflexió  especular. 

 
- Operació: 

 Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 

 
 Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 

l’equip de làser. 
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 L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la  realització dels 

treballs, no es deixarà en funcionament sense  estar vigilat. 
 Com a procediment  de  protecció  general,  hauran  d’utilitzar-se  ulleres  que previnguin 

el risc de dany   ocular. 
 L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 

pit de l’operador. 
 S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 

utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
 Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat  per l’operador, com a 

guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar- se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells  del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 

 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre  adequat al tipus de làser que es tracti. 

 
13.6.- RADIACIONS IONITZANTS 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus 
de radiació, com són: 

 
 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes     en canonades, estructures  

i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel    mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments,   

moviment  de  granels, etcètera. 
Serà  obligació  del  contractista  amb  la  col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un 
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on  es realitzin  pràctiques   de teràpia, 
mitjançant  radiacions  ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques 
"in vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o     d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de  residus radioactius, tant transitoris    com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
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 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 

de metall o en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l’argó- 40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de     sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent 
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de 
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 

 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus 
dels teixits irradiats. Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una 
distinció entre dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació 
externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació 
radioactiva accidental. 

 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot 
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme 
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les 
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i 
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de 
treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment 
donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de 
radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el 
formigó i el plom, encara que també  se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de 
fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 

 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre 
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de 
la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que 
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per  cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

 

14.- MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es 
realitza”. 

 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 
   Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment,   és dir el 

primer i més accessible. 
 Lliurar el material, no  tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada  en  

empenya  i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
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mantenir- se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o     bé  sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada  tipus  
de material. 

 En les operacions de càrrega  i descàrrega, es prohibirà  col·locar-se  entre la part 
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de  tal manera que es garanteixi el 
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del  Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització  i  mecanització  dels processos. 
 Mesures organitzatives que  eliminin  o  minimitzin  el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 
 Utilització  d’ajudes  mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la   càrrega. 
 Actuació  sobre  l‘organització  del treball. 
 Millora de l’entorn de   treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 
 Ús correcte  de  les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte  dels equips de  protecció  individual. 
 Tècniques segures per a  la  manipulació  de càrregues. 
 Informació  sobre  el pes i centre  de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials 

 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de 
la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.  
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.  
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a   prop possible del cos. 
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8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 
següents criteris preventius: 

 
 Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 

l’espatlla. 
 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
 Es col·locarà la càrrega en equilibri    sobre l’espatlla. 
 Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem  

davanter aixecat. 
 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes 
afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per 
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per 
a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es 
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre 
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició 
que sigui conegut o convingut per l’equip. 

 
 

15.- MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, 
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera 
que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i 
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, 
en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a 
la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
• Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de 

seguretat integrat. 
• Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat. 
• Escala modular d’estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m, amb sistema de seguretat integrat. 
• Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris. 
• Barana definitiva, prevista en projecte, per a la protecció de caigudes al mateix nivell. 
• Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta- 

ampolles, vàlvules reductores de pressió i antiretrocès, amnòmetre, mànigues, 
broques i brides normalitzades. 

• Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema  de seguretat integrat 
amb protector de disc interior fixe, superior abatible, aturada d’emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal. 

• Maquinària amb cabina d’operari amb sistema de resguard i protecció integrat. 
• Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat. 
• Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats. 
• Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
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protecció individual, d'alçària 1 m. 

• Passadís de protecció prefabricat, metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d’amplària 1,1 m, amb paviment 
d’entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries. 

• Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat. 
• Protector de mans per a cisellar. 
• Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca. 
• Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat. 
• Plataforma elevadora manual per al subministrament de material a nivell de bastida 

amb cavallets. 
• Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada. 
• Grua mòbil d'accionament manual 
• Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs o totxos. 
• Suport de repòs per al disc radial portàtil. 
• Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior. 
• Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua. 
• Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d’alta 

tenacitat i accionament hidràulic des de l’exterior de la rasa. 
• Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 

hidràulics o roscats. 
• Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats. 
• Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura. 
• Estrebat de pou circular amb tensor. 
• Estrebat de pou rectangular amb tensor. 
• Apuntalament de talús inestable amb panells 
• Sitja-barrejadora per a la confecció de morter. 
• Carretó manual porta palets. 
• Connexionat i cablejat provisional elèctric de l’obra amb sistema de protecció 

integrat. 
• Quadre elèctric secundari provisional d’obra amb sistema de protecció integrat. 
• Enllumenat provisional de l’obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux. 
• Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 

masses metàl·liques, quadres elèctrics i conductors de protecció. 
• Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA i 40 A d’intensitat nominal. 
• Senyal acústica de marxa enrere. 
• Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió. 
• Cable d'acer de guiat de material suspès. 
• Retenidor de pilota de neteja incorporat a l’equip de bombeig de formigó. 
• Encenedor de guspira amb mànec 
• Cinturó portaeines. 
• Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses. 
• Ganxo de grua amb dispositiu de tancament. 
• Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats. 
• Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg. 
• Plataforma aïllant de base per a treballs en quadres elèctrics de distribució 

d’1x1 m i 3 mm de gruix. 
• Equip comprovador portàtil complert d’instal·lacions de baixa tensió. 
• Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs. 
• Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba. 
• Luxímetre portàtil. 
• Termòmetre / baròmetre. 
• Porta de planxa nervada d’amplària 1 m i 2 m d’alçada per a tanca de planxa 

metàl·lica, muntatge i desmuntatge inclòs. 
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• Porta de planxa nervada d’amplària 5 m i 2 m d’alçada per a tanca de planxa 

metàl·lica, muntatge i desmuntatge inclòs. 
• Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 

mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs. 

• Transformador de seguretat de 24 V, col·locat amb desmuntatge inclòs. 
• Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 
• Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 mm de llargària. 
• Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 

llargària. 
• Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució. 

 

16.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal 
aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix 
la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a 
assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb 
un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció 
Col·lectiva. 

 
Els SCP més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC- AVALUACIÓ-MESURES 

 

17.- CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades 
del contacte de la  zona  del  cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat 
inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia  equivalent. 

 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 

 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del 
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tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció  d’Execució. 

 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la 
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte, són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES. 

 

18.- RECURSOS PREVENTIUS 
 

 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres 
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència 
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 

del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la 
correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius 
de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs 
amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97: 

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 

moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi 
de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la 
presència de recurs preventiu: 

 
• Implantació de l’obra: Activitats de condicionament del solar, tancament del mateix, 
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etc. 

• Enderrocs: Tots els enderrocaments d’elements soterrats a poca 
fondària, tals com fonaments superficials, rigoles, voreres, etc... 

• Moviment de terres: Excavació de rases. 
• Estrebades i apuntalaments. 
• Instal·lacions de drenatge, evacuació i canalitzacions: Tots els elements soterrats. 
• Canonades per a gasos i fluids: tubs muntats superficialment i soterrats. 
• Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat públic. 

 

19.- SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior 
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic venen regulats, 
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és 
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci 
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat 
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti 
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si 
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al 
col·locar les mires per a  realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no 
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 

 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions  o obligacions. 
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 
 Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 

485/97, tenint en compte que  aquesta  senyalització  haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats  conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar- se en els 
llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
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percepció de les senyals o panells de senyalització. 

 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

 

20.- CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals,  les modificacions que 
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per 
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la 
instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 
àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 
definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les 
fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització  
corresponent. 

 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 

 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements 
de protecció implantats. 

 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

 
20.1.- NORMES DE POLICIA 

Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei 
de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 
sortida de vehicles en general  (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) 
i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de 
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús 
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

 
Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin,  definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra 
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i l’ intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions 
d’ús comú o particular. 

 
20.2.- ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en  les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a 
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la 
línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys 
una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants. 

 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a  vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta 
baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) 
deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes 
superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una 
protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és 
inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el 
pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la 
mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del 
pas de vianants. 

 
Situació de casetes i contenidors. 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran 
en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta  centímetres  (1,40 m) per a 

pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a  la  zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim 
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

 
Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
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Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 
20.3.- TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra  o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar 
i els laterals de la part de vorera ocupada. 

 
Tipus de tanques Es  formaran  amb  xapa  metàl·lica  opaca o a base  
de plafons 

prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 

 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament 
per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model 
de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de 
càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 

 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 
tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 
elements tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 

 
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós 

i   elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El   Contractista   vetllarà  pel  correcte   estat   de    la 
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal  i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
Accés a l’obra 

 
Portes Les  tanques  estaran  dotades  de portes d’accés independent

 per  a vehicles i per al personal de l’obra. 
 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 
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20.4.- OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància  Personal responsable de l’obra s’encarregarà   de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 

 
Aparcament  Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se 

vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la 
calçada. 

 
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 

per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un 
espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels 
treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 

 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de 
circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100  cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà 
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar 
o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat 
de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega  i  descàrrega,  es  retiraran  les  tanques metàl·liques es 
netejarà  el   paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments  sobre  la 
calçada. 

 
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega  La descàrrega de runa des  dels  diferents  nivells  de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o 
tremuges, que  hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a 
fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de 
material es col·locaran sempre per  l’interior del recinte de l’obra. 

 
Apilament No   es   poden   acumular terres,   runa   i  deixalles  en l’àmbit de 

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un 
permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
tremuges o en contenidors homologats. 

 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
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A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el  punt  més  
proper a la tanca, deixant  un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 

 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 
Evacuació  Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 

caixa tapada amb una lona o un  plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu  transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 

20.5.- NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 

 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 
Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà 
obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

 
Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

 

20.6.- RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

 
 
20.7.- CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

Senyalització i protecció 
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Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 

un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada  mínima  d’itineraris o  de  passos per a vianants serà d’un metre  i 

quaranta  centímetres (1,40 m). 
 
Elements de protecció 

Pas vianants     Tots  els  passos  de  vianants  que  s’hagin  d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb  
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 
base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). 

 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no 
podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

 
Forats i rases      Si els vianants han   de passar per   sobre els forats   o les rases, es 

col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 

 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes  o tanques 
de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 

Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 

 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 
Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa: 

 
 En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 
 En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 
 Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert                                                  
Patrimoni i Manteniment 

 

 
 En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 

per salvar l’obstacle de les obres. 
 
 
 En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals 

o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 
abans de les obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

 
Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Próctor Modificat). 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 

 
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 

 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10   m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons    aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com  a màxim  del 8% i el    pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Próctor  Modificat). 
 Els guals tindran  una  amplada  mínima  d’un  metre  i vint centímetres (1,20 

m) i un pendent màxim del 12%. 
 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 

 
Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 
Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

 

21.- RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
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21.1.- RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 
 Caiguda  al  mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la   vorera. 
 Caiguda  d'objectes. 

 
21.2.- MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 

 
 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 

el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin  pels  carrers  limítrofs, s’instal·larà 

un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i 
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es 
podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 

 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

22.- PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 
 Incendi,  explosió  i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse  estructural  per  maniobres fallides. 
 Atemptat  patrimonial  contra  la  Propietat i/o contractistes. 
 Enfonsament  de  càrregues  o  aparells d’elevació. 

 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

 
23.- ANNEX: FITXES D’ACTIVITATS – RISC – AVALUACIÓ – MESURES 

 

 
 

ENDERROCS: 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, 



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert                                                  
Patrimoni i Manteniment 

 

 
PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDÀRIA 

 
AVALUACIÓ DE RISCOS 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació:  SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS 
2 2 3 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Situació:   TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT 

2 1 2 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Situació:  MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES 

2 2 3 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació:   MATERIALS MAL APLEGATS 

2 1 2 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
Situació:   AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació:  AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PERRADIAL 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
Situació:   TERRENY IRREGULAR 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació:   MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 1 2 2 
 EXTREMES    
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIESNOCIVES 2 1 2 

Situació:   POLS 
 

20 EXPLOSIONS 1    3 3 
Situació:   OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2    2 3 
Situació: 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3    1 3 
Situació:   MAQUINÀRIA 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
  Situació:   MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliarsde manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de lamaquinària 12 

 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips detreball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall 20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D’ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI 
URBÀ, DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES, ETC) 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 
 

Id Risc P    G    A 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX 
NIVELL 
APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

2    1 2 

 
 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE 

SEGURETAT ÚS DEL MARTELL 
PNEUMÀTIC 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació:  ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 1 2 2 
 EXTREMES    
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Situació:   INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS 
1 3 3 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació:   POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
Situació:  ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
Situació:  MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR 

 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
Situació:   CABINA MÀQUINES 

  MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliarsde manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació:   MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS    
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 

Situació:   MANIPULACIÓ D'EINES 
3 1 3 
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I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elementsinestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material ensec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat delsvehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

MOVIMENTS DE TERRES 
 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 

Avaluació de riscos 
 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 

Situació:  REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació:   ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE 
TREBALL ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE 

TREBALL ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació:   MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE 

PAS BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS 
HIDRÀULICS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació:   TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 1    2 2 
  EXTREMES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1    3 3 

Situació:  EXISTÈNCIA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

Situació:  POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
Situació:   MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
Situació:   MAQUINÀRIA 

 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
  Situació:   MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de lamaquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material ensec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O 
SENSE ENTIBACIÓ 

Avaluació de riscos 
 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ CIRCULACIÓ 
PERIMETRAL DE LA RASA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE 

TREBALL APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE 
L'ESTINTOLAMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació:   IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
Situació:   EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació: ESTABILITAT DE LA 

MAQUINÀRIA RECOLZAMENTS 
HIDRÀULICS ZONES DE PAS 
DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació:  TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 1 2 2 
 EXTREMES    
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Situació:  EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRAD 
1 

ES 
3 3 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
  Situació:   POLS TERRES  
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

Situació:   CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
Situació:   MAQUINÀRIA 

 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
  Situació:   MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments del'estructura 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de lamaquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat delsvehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) 
AMB MITJANS MECÀNICS 
Avaluació de riscos 

 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE 
1 2 2 

TERRAPLENAT ACCÉS A ZONES DE 
TREBALL 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE 

TREBALL ACCÉS A ZONES DE 
TREBALL 

APLEC DE TERRES 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
Situació:   INESTABILITAT DE TALUSSOS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL 

TALL NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
  Situació:   IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
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1 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS 1 3 3 

Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS 
HIDRÀULICS ZONES DE CIRCULACIÓ EN 
CONDICIONS 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació:   TREBALLS MANUALS 

1 2 2 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 
EXTREMES 1 2 2 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIESNOCIVES 2 1 2 
Situació:   POLS 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
Situació:   CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
Situació:   MAQUINÀRIA 

 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
  Situació:   MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliarsde manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de lamaquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat delsvehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE 
L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

Avaluació de riscos 
 

Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIXNIVELL 2 1 2 

Situació: IRREGULARITAT ZONA DE 
TREBALL ACCÉS AL TALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
  Situació:   MAQUINÀRIA NO ADIENT  
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1 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS 2 3 4 

Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació:   TREBALLS MANUALS 

1 2 2 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 
EXTREMES 2 1 2 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIESNOCIVES 2 2 3 
Situació:   POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
Situació:   CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
Situació:   MAQUINÀRIA 

 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
  Situació:   MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de lamaquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat delsvehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
FONAMENT 

  

REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE 
TERRES O D'ELEMENTS CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS 

Avaluació de riscos 
 

Id Risc P    G    A 
 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT 
NIVELL 
TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

2    3 4 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
Situació:   ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA 
D’IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
  Situació:   COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

Situació:   ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS 
PUNXANTS MANCA 
D’IL·LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació:  ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE 

PECES ÚS DEL MARTELL 
PNEUMÀTIC 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
Situació:   AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació:   MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 1    2 2 
  EXTREMES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2    3 4 

Situació:   INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 
  PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DEMATERIALS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliarsde manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 4 
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elementsinestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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PAVIMENTS 

 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE 

PAVIMENTS CONTINUS AVALUACIÓ DE 

RISCOS 

Id  Risc   P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació: TREBALLS EN VORES DE 
 
TALÚS 1 3 3 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2 2 3 
Situació:   ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
Situació:   TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS... 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació:  TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS... 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació: ÚS D'EINES MANUALS COPS 

AMB MAQUINÀRIA 

1    2 2 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS OPARTÍCULES 2    1 2 
Situació:  TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS... 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
Situació:   MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació:   MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALÚS 

13 SOBREESFORÇOS 
Situació:   ÚS D'EINES MANUALS 

2 2 3 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 
EXTREMES 1 2 2 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
Situació:   COL·LOCACIÓ DE BETUMS 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS 
EXISTENTS 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE 

VEHICLES POLS DE SITGES DE 
CIMENT 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
Situació:   CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA 

 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
  Situació:   MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliarsde manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de lamaquinària 12 
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I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cadaeina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat delsvehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 

Avaluació de riscos 
 

Id Risc P    G    A 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX 
NIVELL 

Situació:   ITINERARI D'OBRA 

2    1 2 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2    1 2 
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE 
PEDRA 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació:   ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 
Situació:   ÚS D'EINES MANUALS 

2    1 2 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS OPARTÍCULES 1    2 2 
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
Situació:  TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
Situació: MANIPULACIÓ DE 

MATERIALS ÚS D'EINES 
MANUALS 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 1 2 2 
 EXTREMES    
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS 
SOTERRADES DESCÀRREGA DE 
MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
Situació:   POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE 
MORTER TALL DE 
PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 
2 

Situació:   CONTACTES AMB MORTER (CIMENT) 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
  Situació:   MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliarsde manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 4 
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de lamaquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cadaeina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material ensec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny delprojecte 17 
I0000084 Tall de material ceràmic per viahumida 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat delsvehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

 
INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ ICANALITZACIONS 

 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 

AVALUACIÓ DE RISCOS 
 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Situació:   CAIGUDES EN RASES I POUS 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

Situació:   IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
Situació:   CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

  INESTABILITAT DEL TALÚS  
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
Situació:  MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació:   APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE 
TREBALL 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
Situació:  TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació:  TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació:   MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 2 2 3 
 EXTREMES    
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS 
SOTERRADES 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
Situació:  POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 
2 

Situació:   CONTACTES AMB COLES, CIMENT 
 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
Situació:   MÚRIDS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
  Situació:   VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliarsde manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cadaeina 15 
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I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divisió de material ensec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat delsvehicles 25 

 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
 

TUBS MUNTATS 

SUPERFICIALMEN

T 

AI dVALURAi sCcIÓ DE RISCOS 

 
 
 
 

P G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.) 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 
 

Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I 
EQUIPS EN MANTENIMENT DE 
MATERIAL 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:   EN ITINERARIS A OBRA    
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

Situació:   AMB EQUIPS, EINES 
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
Situació:   PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE 
CÀRREGA FIXACIÓ 
DE SUPORTS 
SOLDADURA 
ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació:  EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació:  EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació:   MANIPULACIÓ MANUAL 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació:   TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS 

 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
Situació:   SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació:   CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
Situació: GASOS SOLDADURA 

ELÈCTRICA FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS 
TANCATS ÚS DE RADIAL 
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
Situació:   COLES 

1    2 2 

 

20 EXPLOSIONS 1    3 3 
Situació:   OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
  RECIPIENTS A PRESSIÓ  

21 INCENDIS 1 3 3 
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE 

PURGATGE PER FUITES DE 
COMBUSTIBLE 

  PER TREBALLS DE SOLDADURA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliarsde manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 4 
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de lamaquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cadaeina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material ensec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l’aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny delprojecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
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I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mànegues ambfilferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips detreball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall 20 /21 

 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

AVALUACIÓ DE RISCOS 

Id Risc P G A 
 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.) 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I 

EQUIPS EN MANTENIMENT DE 
MATERIAL 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació:   EN ITINERARIS A OBRA    
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

Situació:   AMB EQUIPS, EINES 
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
Situació:   PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE 
CÀRREGA FIXACIÓ 
DE SUPORTS 
SOLDADURA 
ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
Situació:  EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
Situació:  EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
Situació:   MANIPULACIÓ MANUAL 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
Situació:   TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS 

 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
Situació:   SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
Situació:   CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
Situació: GASOS SOLDADURA 

ELÈCTRICA FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS 
TANCATS ÚS DE RADIAL 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2 
 AL·LERGÈNIQUES)    
 Situació:   COLES    
20 EXPLOSIONS 

Situació:   OXIACETILÈ 
1 3 3 

PROVES DE 
  CÀRREGA  
21 INCENDIS 1    3 3 

Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE 
PURGATGE PER FUITES DE 
COMBUSTIBLE 

  PER TREBALLS DE SOLDADURA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliarsde manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 4 
I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de lamaquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cadaeina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divisió de material ensec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny delprojecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 20 
I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mànegues ambfilferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips detreball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 20 /21 
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INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, 
CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D’INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
AVALUACIÓ DE RISCOS 

 
Id Risc P    G    A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació:  MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS: ÚS DE B 
2    3 4 

ANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES 
2          CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1    2     2 

  Situació:   SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1    3     3 

Situació:   MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2    1     2 
Situació:   SUPERFÍCIE DE TREBALL 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2    1     2 
Situació:   COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2    1     2 
Situació:  EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D’INSTAL·LACIONS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1    3     3 
Situació:   INSTALACIÓ D'ARMARIS 

 

13        SOBREESFORÇOS 2    2     3 
Situació:   MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 2 2 3 
 EXTREMES    
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 

Situació: CONTACTES DIRECTES I 
INDIRECTES PROVES 

  D'INSTAL·LACIONS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliarsde manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cadaeina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES, 
CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D’INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

AVALUACIÓ DE RISCOS 
 

Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació:   OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES 
2 3 4 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIXNIVELL 1    2 2 
Situació:   SUPERFÍCIE DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1    2 2 
Situació:  TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació:   ÚS D'EINES MANUALS    
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS OPARTÍCULES 2 1 2 

Situació:   PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  Situació:   CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALSEXTREMES 2    2 3 

Situació:   TREBALLS A L'EXTERIOR 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2    3 4 
Situació: CONTACTES DIRECTES I 

INDIRECTES PROVES 
D'INSTAL·LACIONS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
  Situació:   VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliarsde manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elementsinestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cadaeina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat delsvehicles 25 

 

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 

INSTAL·LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

PATRIMONIAL AVALUACIÓ DE RISCOS 

Id  Risc  P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
1 3 3 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació:   ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació:   MANIPULACIÓ D'APLECS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
Situació:   ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
Situació:   EINES 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació:   AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
Situació:   MANIPULACIÓ MANUAL 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS 1 1 1 
 EXTREMES    
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

Situació:   CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
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I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cadaeina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 

INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS 

DE PRESSIÓ AVALUACIÓ DE RISCOS 

 
 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D’IL·LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
Situació:   MANIPULACIÓ I APLECS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Situació:   ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA 
D’IL·LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació:   EINES 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
Situació:   EN AJUSTAR, COL·LOCAR, FIXAR ELEMENTS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
Situació:   MANIPULACIÓ MANUAL 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
  Situació:   CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliarsde manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

Id  Risc  P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 

Situació: ITINERARIS A OBRA 
1 3 3 

 



 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l’embolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elementsinestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cadaeina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

 
 
 
 
 
 
Terrassa, 18 març de 2020 
 
 
 
Sara Rebolleda Mir      Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta municipal     Arquitecta tècnic municipal 
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PRESSUPOST 
 





RESUM DE PRESSUPOST
                                                                
CAPITOL RESUM EUROS %

1 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.............................................................................................................. 5.716,26 22,46

2 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA ...................................................................................................... 10.631,90 41,77

3 SENYALITZACIÓ........................................................................................................................................... 1.877,23 7,37

4 PREVENCIÓ D'INCENDIS............................................................................................................................... 655,85 2,58

5 PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ........................................................................................................ 475,30 1,87

6 INSTAL·LACIONS DE PERSONAL ................................................................................................................... 3.969,06 15,59

7 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS................................................................................................... 808,11 3,17

8 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT......................................................................................... 1.322,26 5,19

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 25.455,97
13,00 % Despeses Generals....................... 3.309,28

6,00 % Benefici industrial .......................... 1.527,36

SUMA DE G.G. y B.I. 4.836,64

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 6.361,45

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 36.654,06

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 36.654,06

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb SIS CÈNTIMS

, a .

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
                                                                
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL                                  

01.01 u   Casc de seguretat "standard", homologat "CE".                   

10,00 4,14 41,40

01.02 u   Granota de treball de poliester (65%) i cotó (35%), amb butxaque

5,00 13,28 66,40

01.03 u   Armilla d'abric amb 2 butxaques i serigrafia "copcisa"          

10,00 10,43 104,30

01.04 u   Mascareta de respiració homologada CE de celul•losa antiparticul

10,00 1,05 10,50

01.05 u   Protectors auditius insonoritzants homologats CE un sol ús.     

10,00 0,19 1,90

01.06 u   Protectors auditius insonoritzants homologats CE per a casc     

10,00 9,56 95,60

01.07 u   Protectors auditius insonoritzants homologats CE                

10,00 3,56 35,60

01.08 u   Pantalla de seguretat homologada per a soldadura elèctrica      

2,00 12,07 24,14

01.09 u   Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura de ba

10,00 11,54 115,40

01.10 u   Davantal per a soldador, de material anti-inflamable            

2,00 21,19 42,38

01.11 u   Guants per a soldador amb palmell de pell flor boví, folre inter

Guants per a soldador amb palmell de pell flor boví, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort.

2,00 5,11 10,22

01.12 u   Jaqueta i pantalons tipus texà per a soldador                   

2,00 21,04 42,08

01.13 u   Botes per a soldador.                                           

2,00 21,04 42,08

01.14 u   Pantalla facial de seguretat per a protegir contra la projecció 

Pantalla facial de seguretat per a protegir contra la projecció de partícules,
amb visor de reixeta metàl·lica i arnés adaptable al casc.

1,00 26,66 26,66

01.15 u   Ulleres de seguretat homologades                                

Ulleres de seguretat homologades CE antiimpactes polivalents, amb muntura universal utilizables so-
breposades a ulleres graduades, amb visor transparent,antiestàtic i tractat contra l´entelament, els ul-
traviolats, i ratllades.

2,00 4,06 8,12

01.16 u   Ulleres de seguretat hermètiques per a esmolar                  

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmolar, amb cassoletes oculars amb respiradors i recolza-
ment nasal, amb visors de 50 mm. de diàmetre
roscats a la muntura, adaptables al cap amb cinta elàstica.
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

2,00 5,86 11,72

01.17 u   Guants per a ús general                                         

Guants per a ús general, tipus "americà", amb palmell, artells, unglers i dits índex i polze de pell flor
boví, dors de la mà i maniguet de cotó, amb
subjecció elàstica al canell i folre interior.

3,00 3,03 9,09

01.18 u   Guants dielèctrics homologats per baixa tensió.                 

3,00 12,62 37,86

01.19 u   Guants de PVC per  evitar les afeccions de contacte.            

3,00 1,14 3,42

01.20 u   Guants antihumitat resistents als talls, de neoprèt i folrat int

Guants antihumitat resistents als talls, de neoprèt i folrat interior de cotó,
amb maniguets fins incorporats CE.

10,00 1,95 19,50

01.21 u   Cinturó antivibratori                                           

2,00 19,23 38,46

01.22 u   Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons                    

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a construcció, de PVC
amb costures soldades i espesor de galga 0,3 mm.

20,00 10,19 203,80

01.23 u   Armilla d'alta visibilitat amb bandes reflectants, "CE".        

20,00 19,23 384,60

01.24 u   Granota de treball de poliester                                 

Granota de treball de poliester (65%) i cotó (35%), amb butxaques de teixit
d'alta visibilitat amb bandes reflectants de 250cd (3M).

2,00 38,77 77,54

01.25 u   Botes d'aigua de mitja canya en PVC                             

Botes d'aigua de mitja canya en PVC, amb sola antilliscant i folrades de
nilò rentable, amb puntera i plantilla d’acer de 4 mm. Homologades CE.

5,00 29,89 149,45

01.26 u   Botes de seguretat homologades                                  

Botes de seguretat homologades CE, envoltant el turmell i empenya encoixinat, sola antilliscant i an-
tiestàtica, falca amortidora al taló, plantilla
antisuor amb plantilla i puntera metàliques de 4mm.(de serratje).

10,00 20,73 207,30

01.27 u   Botes de seguretat homologades CE                               

Botes de seguretat homologades CE, envoltant el turmell i empenya encoixinat, sola antilliscant i an-
tiestàtica, falca amortidora al taló, plantilla
antisuor amb plantilla i puntera metàliques de 4mm.(de pell).

10,00 34,56 345,60

01.28 u   Dispositiu anticaiguda autoblocador                             

Dispositiu anticaiguda autoblocador, per subjectar l'arnés de seguretat a una corda de 16 mm. de dià-
metre, d´aliatge lleuger estampat.

5,00 55,74 278,70

01.29 u   Arnés de seguretat amb corda, homologat "CE".                   

5,00 47,02 235,10
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01.30 u   Corda de poliamida per arnés de seguretat, de 16 mm. de diàmetre

5,00 0,66 3,30

01.31 u   Politja autoblocant tipus blocfor per a arnés de seguretat (10m)

2,00 279,00 558,00

01.32 u   Protector de mà per a punters                                   

3,00 3,00 9,00

01.33 u   Equip de llanterna autònoma incorporat al casc, homologat.      

2,00 80,00 160,00

01.34 u   Equip de respiració autònom                                     

Equip de respiració autònom, amb màscara de respiració, cinturó, botelles
d'aire comprimit i tota la resta d'equip de seguretat.

1,00 986,00 986,00

01.35 u   Equip complet de detector de gasos                              

Equip complet de detector de gasos, amb 4 sensors (p.e.: gasos
inflamables, oxígen, monòxid de carboni i àcid sulfhídric)

1,00 1.331,04 1.331,04

TOTAL CAPITOL 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL .............................................................................. 5.716,26
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CAPITOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA                               

02.01 u   Xarxa de seguretat de 1 x 10                                    

Xarxa de seguretat de 1 x 10 m. normalitzada per a col·locar sota encofrat
abans de col·locar taulers, inclosos ganxos.

50,00 2,00 100,00

02.02 u   Xarxa de seguretat de 5 x 10 m                                  

Xarxa de seguretat de 5 x 10 m. normalitzada UNE 1263.1 en perímetre

50,00 0,96 48,00

02.03 u   Corda de lligat de xarxes de forca.                             

100,00 0,19 19,00

02.04 u   Corda de unió de xarxes                                         

100,00 0,09 9,00

02.05 u   Xarxa de protecció vertical de 3,5x20                           

Xarxa de protecció vertical de 3,5x20, per a la protecció del risc de caiguda
perimetral en estructures.

50,00 1,26 63,00

02.06 u   Forca per a subjetar xarxes de protecció, de 10 m d'alçada.     

1,00 60,00 60,00

02.07 u   Xarxa tipus "Murtra", impermeable de 5 x 10 m.,                 

50,00 1,67 83,50

02.08 u   Barana de protecció perimetral en coronació d'excavacions       

Barana de protecció perimetral en coronació d'excavacions constituida per
suports metàl·lics verticals fixats al terreny cada 2 m.

50,00 7,69 384,50

02.09 u   Barana de protecció perimetral de forjats en forats             

Barana de protecció perimetral de forjats en forats verticals realitzada amb balaustres tipus "COMBI-
SAFE" o similar, cada 2,5 m., ancorats al cantell
del forjat per mitjans de cargols de decoletatge.

25,00 7,66 191,50

02.10 u   Barana de protecció perimetral de forjats                       

Barana de protecció perimetral de forjats en forats verticals realitzada amb balaustres tipus "COMBI-
SAFE" o similar, cada 2,5 m., embegudes en el formigó, incloent peces de plàstic "basquit"

5,00 3,75 18,75

02.11 u   Valles peatonals de 2,5 ml.  i 1 m. d'alçada                    

10,00 29,15 291,50

02.12 u   Protecció hotitzontal d´obertures, amb malla d'acer electrosolda

5,00 4,93 24,65

02.13 u   Passadís de protecció, de 2,5 m. d'amplada                      

Passadís de protecció, de 2,5 m. d'amplada i 3 m. d'alçada, per protecció d´accessos a l´obra, amb
suports metàl·lics i sostre de teulons i llates de fusta.

10,00 103,66 1.036,60

02.14 u   Plataforma metàl·lica en voladiu,                               

Plataforma metàl·lica en voladiu, per a càrrega i descàrrega de materials, de dimensions: 1,40 x 1,70
m., de planxa d´acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals metàl·liques i
cadena d'accés, fixada amb puntals
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10,00 220,00 2.200,00

02.15 u   Baixant modul·lar de runes de tub de PVC, de 40 cm. de diàmetre.

5,00 18,55 92,75

02.16 u   Escala d'estructura tubular per a l'accés a les plantes         

Escala d'estructura tubular per a l'accés a les plantes en fase de execució
d’estructura (alçada: 6m.)

1,00 500,00 500,00

02.17 u   Tanca galvanitzada i eletrosoldada de 2 m. aprox. d´alçada amb p

10,00 12,33 123,30

02.18 u   Mà d'obra de seguretat.                                         

1,00 3.500,00 3.500,00

02.19 u   Dispositius per a l'esmorteiment del soroll emès per maquinaria.

1,00 390,66 390,66

02.20 u   Tope per a descàrrega de camions en bordes d'excavacions        

Tope per a descàrrega de camions en bordes d'excavacions, de 4 m.
d'amplada amb tauló de fusta i perfil clavats al terreny.

1,00 51,09 51,09

02.21 u   Camió cisterna per a regar tota l'obra i especialment les zones 

2,00 27,05 54,10

02.22 u   Barrera tipus "New Jersei" de formigó.                          

10,00 117,00 1.170,00

02.23 u   Protecció de plàstic per a esperes de ferro                     

1.000,00 0,22 220,00

TOTAL CAPITOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA....................................................................... 10.631,90
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CAPITOL 03 SENYALITZACIÓ                                                   

03.01 u   Cons de plàstic reflector de 90 cm. d'alçada.                   

6,00 25,09 150,54

03.02 u   Cons de plàstic reflector de 75 cm. d'alçada                    

5,00 18,39 91,95

03.03 u   Cons de plàstic reflector de 50 cm. d'alçada.                   

5,00 8,94 44,70

03.04 u   Tela "butano" taronja de senyalització, de 1,22 m. d'alçada en p

25,00 0,54 13,50

03.05 u   Cilindre de senyalització taronja amb franja d'alta visibilitat 

1,00 0,85 0,85

03.06 u   Paleta Stop/Fletxa d'alta visibilitat per a dirigir trànsit     

2,00 27,30 54,60

03.07 u   Placa de senyalització de seguretat laboral, sobre planxa de PVC

Placa de senyalització de seguretat laboral, sobre planxa de PVC, normalitzada AISS de 297 mm.
amb legenda d´indicació, col.locada.

1,00 3,58 3,58

03.08 u   Senyal de circul·lació vial de 600 mm., sobre suport metàl·lic. 

1,00 27,30 27,30

03.09 u   Senyal normalitzada de transit per obres direccional "sargento".

1,00 3,58 3,58

03.10 u   Portic de limitació d'alçada a 5 m. Format per dos bidons       

Portic de limitació d'alçada a 5 m. Format per dos bidons amb dos taulons de 5 m., corda horitzontal,
i cadenes (inclós el muntatge i desmuntatge).

2,00 41,39 82,78

03.11 u   Rollos de 500 m. de cinta senyalitzadora                        

2,00 79,48 158,96

03.12 u   Rollos de 500 m. de cinta senyalitzadora d'alta visibilitat     

2,00 492,47 984,94

03.13 u   Balisa d'alta lluminositat doble cara i piles alcalines.        

5,00 45,08 225,40

03.14 u   Senyal lluminós giratori.                                       

5,00 6,91 34,55

TOTAL CAPITOL 03 SENYALITZACIÓ.................................................................................................................. 1.877,23
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CAPITOL 04 PREVENCIÓ D'INCENDIS                                            

04.01 u   Extintor de 6 kg. de pols polivalent ABC, inclosos el suport i l

Extintor de 6 kg. de pols polivalent ABC, inclosos el suport i la col·locació.

5,00 51,54 257,70

04.02 u   Extintor de 5 kg de CO2, inclosos el suport i la col·locació.   

5,00 79,63 398,15

TOTAL CAPITOL 04 PREVENCIÓ D'INCENDIS................................................................................................... 655,85
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CAPITOL 05 PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                                

05.01 u   Instal·lació de posta de terra amb cable de coure               

Instal·lació de posta de terra amb cable de coure i electrode connectat a terra en masses metàl·liques
susceptibles de derivacions elèctriques.
Imputable a seguretat el 50%.

1,00 180,30 180,30

05.02 u   	Instal.lació de quadre elèctric principal d'obra amb 3 diferenc

Instal.lació de quadre elèctric principal d'obra amb 3 diferencials de sensibilitat 30 mA, i els interrup-
tors magnetotèrmics corresponents,
imputable a seguretat el 50 %

1,00 125,00 125,00

05.03 u   Instal.lació completa de subquadre elèctric amb 2 diferencials d

5.1     Instal.lació completa de subquadre elèctric amb 2 diferencials de sensibilitat 30 mA, els inter-
ruptors magnetotèrmics corresponents, i
endolls, imputable a seguretat el 50 %

1,00 95,00 95,00

05.04 u   Instal.lació completa de subquadre elèctric amb 1 diferencial de

Instal.lació completa de subquadre elèctric amb 1 diferencial de sensibilitat 30 mA, els interruptors
magnetotèrmics corresponents, imputable a
seguretat el 50 %

1,00 75,00 75,00

TOTAL CAPITOL 05 PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ......................................................................... 475,30
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CAPITOL 06 INSTAL·LACIONS DE PERSONAL                                      

06.01 u   Caseta metàl·lica per a vestuari amb capacitat per a 15 persones

Caseta metàl·lica per a vestuari amb capacitat per a 15 persones (Inclosos
els transports i la colocació).

6,00 90,00 540,00

06.02 u   Lloguer taquilla individual metàl·lica (0,40 x 0,50 x 1,80 m.) a

Lloguer taquilla individual metàl·lica (0,40 x 0,50 x 1,80 m.) amb doble
compartiment interior, per a vestimenta de carrer i roba de treball.

10,00 3,29 32,90

06.03 u   Caseta metàl·lica per sanitaris, instal·lada amb tot l'equipamen

Caseta metàl·lica per sanitaris, instal·lada amb tot l'equipament (2 urinaris, 2 plaques turques, 2 dut-
xes i una pica-lavabo per a 3 persones, amb
escalfador d´aigua de 100 l. de capacitat).

12,00 120,00 1.440,00

06.04 u   Acondicionament de local adient per a refectori i vestuaris a l´

Acondicionament de local adient per a refectori i vestuaris a l´interior de l'obra coberta

20,00 14,12 282,40

06.05 u   Caseta metàl·lica per a ús del personal (menjador) ,amb els tran

Caseta metàl·lica per a ús del personal (menjador) ,amb els transports.(per a 15 persones)

6,00 90,00 540,00

06.06 u   Taula de fusta amb capacitat per a 10 persones.                 

1,00 49,28 49,28

06.07 u   Banc de fusta amb capacitat per 5 persones.                     

2,00 13,22 26,44

06.08 u   Planxa per escalfar menjars, instal·lada.                       

1,00 51,09 51,09

06.09 u   Radiador.                                                       

5,00 27,65 138,25

06.10 u   Recipient de recollida de deixalles.                            

1,00 27,05 27,05

06.11 u   Mà d'obra per la neteja i manteniment de les instal·lacions de p

50,00 15,03 751,50

06.12 u   Escomeses de llum i aigua i desaigüe                            

1,00 90,15 90,15

TOTAL CAPITOL 06 INSTAL·LACIONS DE PERSONAL..................................................................................... 3.969,06
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CAPITOL 07 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS                           

07.01 u   Despeses dels Reconeixements Mèdics previs a l'inici dels trebal

Despeses dels Reconeixements Mèdics previs a l'inici dels treballs i
anuals.

10,00 45,38 453,80

07.02 u   Farmaciola i reposició                                          

5,00 63,41 317,05

07.03 u   LLitera i manta isotèrmica                                      

1,00 37,26 37,26

TOTAL CAPITOL 07 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS ................................................................. 808,11
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CAPITOL 08 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT                        

08.01 pa  Despeses administratives derivades de les reunions mensuals del 

Despeses administratives derivades de les reunions mensuals del Comité
Interempreses de Seguretat i Salut.

1,00 450,76 450,76

08.02 h   Despeses derivades de la formació en matèria de Seguretat i Salu

Despeses derivades de la formació en matèria de Seguretat i Salut dels
treballadors (per cada 10).

10,00 87,15 871,50

TOTAL CAPITOL 08 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT....................................................... 1.322,26

TOTAL...................................................................................................................................................................... 25.455,97
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 PLEC DE CONDICIONS GENERALS   

 

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ PER A 
L’ADEQUACIÓ DE LA MASIA DEL BELLOTS 

 
A Terrassa, març de 2020 

 

 
 

1.- DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

 
 

1.1.- OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de 
l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les 
tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de 
qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació 
no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin 
d’entendre com a normes d’aplicació: 

 
a) Tots aquells continguts al: 

− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat 
pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior 
de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció 
General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

 
1.2.- DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre  
“DISPOSICIONS  MÍNIMES  DE  SEGURETAT  I  DE  SALUT  A  LES  OBRES     DE 
CONSTRUCCIÓ”,   l'Estudi  de  Seguretat  haurà  de  formar  part  del     Projecte 
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d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el 
contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta 
la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents: 

 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals 
que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats 
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 
controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es 
proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús 
i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries. 

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat 
definits o projectats. 

 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
1.3.- COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades 
als riscos, no eliminats o reduïts  a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, 
en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat 
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 
certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, 
com a complement d’informació que el 
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Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació 
de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents 
informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 

 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals 
del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. 
En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 

 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

 

2.- DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, 
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència  a la 

concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut. 

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en 

comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri 

la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions 
socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte 
de la individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
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2.1.- PROMOTOR 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 
mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 

1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació 
prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de 
Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de 
les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material 
de les mateixes. 

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 

6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les 
preceptives llicències i autoritzacions administratives. 

7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin 
en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, 
degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap 
baix, equivalents. 

 
2.2.- COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i 
que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan
 en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis 
projectistes. 

 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 

Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització 

amb la finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball 
que es desenvolupin simultània  o successivament. 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  
o  fases de treball. 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
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elaboració del projecte d'obra. 

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 

 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 
L. 31/1995) : 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització 

amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que 
s'hagin de desenvolupar  simultània 
o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball. 

R.D. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, 
si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de 
manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull 
l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de 
novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
activitats al què es refereix l'article 10 del 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
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 posta en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a 
l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a 
la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones 
d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular 
si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i 

deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 

efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de 
treball. 

i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes 
i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

2. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i,    si 
s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa 
prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 
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24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades. 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció 
de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que 
intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de 
l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que 
calgui. 

 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans  auxiliars,  Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
2.3.- PROJECTISTA 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, 
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 
de les obres. 

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de 
col·laboracions parcials. 

 
2.4.- DIRECTOR D'OBRA 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, 
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència 
constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte 
d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més 
l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del 
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, 
nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; 
comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la 
realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
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Preventiva i la Senyalització,  d’acord  amb   el   Projecte  i  l’Estudi  de  
Seguretat i 
Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta 
interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions 
de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, 
sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció  del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat  i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 
amb els visats que siguin preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i 
de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 
amb els visats que foren perceptius. 

 
2.5.- CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 
SUBCONTRACTISTES 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i 
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes 
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Definició de Subcontractista: 

 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, 
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es 
regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista: 

 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a   la 
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legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador 
de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives 
de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el 
Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per 
actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de 
Seguretat i Salut. 

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor 
(i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o 
experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva 
importància ho requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà  incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador 
de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació  del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de  la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS). 
b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, 

tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el 
R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes 
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de 
l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa 
a la seguretat i salut a l'obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el 
cas, de la Direcció Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si 
escau, als treballadors autònoms 
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que hagin contractat. 
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de 

les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures 
previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat 
preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 
obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que 
hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de 
coordinació. 

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament 
segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les 
persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 
Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap 
d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu  
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap 
d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures 
preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal 
vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de 
seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar 
les mesures sanitàries de caràcter  preventiu  laboral,  formació,  
informació  i capacitació 
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del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal 
dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació 
dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, 
aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització 
d'estesa i canalitzacions de  les companyies subministradores, així com 
qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons 
la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a 
aquest centre de treball. 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran  l'obra  com  a  mínim amb 
una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a 
l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat 
pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball 
que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, 
afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats 
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes 
circumstàncies. 

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 
necessària per a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per 
motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis 
directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com 
per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms 
que intervinguin a l'obra. 

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els 
efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències. 

25. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, 
Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista 
i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos 
al Pla de Seguretat 
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i Salut de l'obra. 

26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat 
dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors 
Autònoms. 

27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 
curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 

28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, 
etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als 
medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa. 

30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 
realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, 
del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que 
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic 
que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la 
seva feina, en aquesta obra en concret. 

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del  carnet de 
gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" 
aprovada per RD 837/2003 expedit per l’òrgan competent o en el seu 
defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de 
la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels 
equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a 
les tasques a desenvolupar. 

32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua 
mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions 
del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues 
mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

 
2.6.- TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
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1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de 

la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix 
pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagi establert. 

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, 

han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, 
equivalents i pròpies, dels  equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus 
treballadors. 

b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment 
una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció 
individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions 
d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn 
del treball. 

 
2.7.- TREBALLADORS 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat  professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
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1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a 

Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 

propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 

5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 

6. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la 

seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 

Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra. 

 

3.- DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

 
 

3.1.- INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE 
SEGURETAT I SALUT 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals 
en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi 

de Seguretat i Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o 
durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de 

Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna 

del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
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Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de 
la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat,  eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 

 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació 
d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació 
vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin 
manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 
haguessin estat completes i correctament  especificades en el Projecte i el corresponent 
Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

 
3.2.- VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en 
l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en 
l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 

 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
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3.3.- PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al “PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA”, realitzat de conformitat al 
R.D.39 / 1997 “LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS” (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) 
. 

 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut. 

 
3.4.- EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 

A l'obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi 
Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 
2565 -27.1.1998). 

 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant 
(Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals 
podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva 
notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

 
3.5.- CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE 

PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN 

MATÈRIA DE SEGURETAT 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació 
que tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi. 

 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. 
del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, 
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ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 
s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos 
tindrà validesa o força o efecte algun. 

 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de 
les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun  dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades. 

 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual  vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 
en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós - administratiu d’acord amb la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

 

4.- NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació. 

 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 
aplicar al seu Pla. 

 
4.1.- TEXTOS GENERALS 

• Convenis col·lectius. 
• “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de  la 

construcción. OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada 
per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de 
de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada parcialment per 
“Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 
(BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
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• “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 

1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les 
modificacions “Orden 22 de marzo de 1972   (BOE 
31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i 
“Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment 
per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

• “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 
1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada 
parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 
(BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, 
“R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo  de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo 
de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 
de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

• “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 
1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de 
diciembre de 1981)”. 

• “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 
2403/1985 (BOE 30 de diciembre de  1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de 
noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

• “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro 
de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio 
de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

• “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de 
diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

• “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de  24 de junio 
de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 
de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”. 

• “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 
noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 
21 de junio de 2001)”. 

• “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

• “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 
trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

• “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 
31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 
24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per 
“R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 
29 de mayo de 2006)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i 
modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que comporten riesgos, en  particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 
de agosto de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre 
(BOE  7 de octubre de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 
1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre  de 1997)”. Modificat per “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 
d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de 
febrero de 1999)”. 

• “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 
noviembre de 1999)”. 

• “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 
de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

• “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, 
MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat 
per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

• “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 
2001)”. 

• “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

• “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

• Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 
de prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales (BOE 31 de enero de 2004). 

• Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de 
delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i 
es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i 
delegades de prevenció i de constitució 
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dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 

• “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”. 

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

• “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones 
de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 
113 de 12 de mayo)”. 

• “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el 
R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 

• “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad 
en los túneles de carreteras del Estado”. 

• “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”. 

• “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”. 

• “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

• Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades 
de Catalunya per intervenir en el procés de  contractació en el sector de la 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 
2008). 

• “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas  y  clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de 
marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

 
4.2.- CONDICIONS AMBIENTALS 

• Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

• Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient 
laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
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• “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de 
febrero de 1991)”. 

• “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo 
de 1998”. 

• “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 
1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 
de abril de 2003)”. 

• “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las 
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 
aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 
(BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

• “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003). 

• “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre 
de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de 
diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

• “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”. 

• “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

• “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 

 
4.3.- INCENDIS 

• Ordenances municipals. 
• “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 
14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 
(BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de 
agosto de 1999)”. 

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de 
març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

• “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación  de  los  
productos  de  construcción  y de  los elementos 
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constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

 
4.4.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

• “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de 
noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 
1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 
(BOE 19 de marzo de 2008)”. 

• “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 
de agosto de 1978)”. 

• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de 
novembre de 1988). 

• “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de 
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 
27 de diciembre de 2000)”. 

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 12 de juny de 2001). 

• “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 
(BOE de 21 de junio de 2001)”. 

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
18 de desembre de 2001). 

• “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto 
(BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 

• “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento 
Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto”. 

• “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT  01  a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”. 

• “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de 
baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 
Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

 
4.5.- EQUIPS I MAQUINÀRIA 

• “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que 
deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para 
la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

• “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se  aprueba  el Reglamento de 
Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per 
“Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de  14 
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de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per 
“Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

• “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 
de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 
1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”. 

• “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 
8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per 
“R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

• “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de 
mayo de 1988)”. 

• “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas 
(BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE 
de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, 
per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

• “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin 
cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

• “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección  Individual.  RD 773/1997 de 30 de mayo 
(BOE 12 de junio de 1997)”. 

• “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat 
per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

• “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per 
“Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

• “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de 
ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”. 

• “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, 
relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 
de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo 
de 1999)”. 

• “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad   
en   las   máquinas,   por   el   que   se   derogan diferentes 
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disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de 
noviembre de 2005)”. 

• Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores 
de incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de   23 de junio de 
1982)”. Modificació: 
“Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, 
“Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden 
de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i 
“Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de 
septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden 
de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización 
de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de 
septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de 
la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de 
abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 
de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de 
mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 
de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 
protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”. 

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, 
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras 
móviles de personal (PEMP)”. 

 
4.6.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

• “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. 
Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de   3 



 Àrea de Serveis Generals i Govern Obert                                                  
Patrimoni i Manteniment 

 

 
de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 
2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril 
de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 
(BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 
de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre 
de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre 
de 2001)”. 

• “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero 
de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

• “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual”. 

• “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de 
las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. 
Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la 
Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada 
con el número C(2006) 777]”. 

• Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

4.7.- SENYALITZACIÓ 

• “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

• “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 
de septiembre de 1987)”. 

• Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del 
MOPU”. 

 
4.8.- DIVERSOS 

• “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X 
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 
de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de 
mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 
1994)”. 

• “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los 
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

• “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 
277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 
292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de 
agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 
(BOE de 9 de 
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febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i 
“Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

• “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada 
per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

• “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 
de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos  que deben reunir las 
comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros 
de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto- Ley 1/1986, de 14 de marzo 
(BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 
(BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

• “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro 
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 
establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 
2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

• “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del 
Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

• Convenis col·lectius. 

5.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

 
5.1.- CRITERIS D'APLICACIÓ 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 
la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com  un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 
de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 
es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions 
de difícil previsió. 

 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat 
i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 
Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament 
motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de 
protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost 
del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més 
del mateix. 

 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 
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0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en 
el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 
es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 

5.2.- CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides 
contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada 
obra. 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 
contracte d’obra. 

5.3.- REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 
de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 
de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 
oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en la 
normativa vigent. 

5.4.- PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 
del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com 
per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

6.- CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 



Àrea de Serveis Generals i Govern Obert                   
Patrimoni i Manteniment 

6.1.- PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE 
SEGURETAT 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera 
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents. 

- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents. 

- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents
- Investigació Tècnica d'Accidents.

Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i  a través 
d'aquestes corregir el Risc 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització

El Factor Humà: 
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- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

 
6.2.- CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de 
la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de 
guia, l'enunciat dels més importants: 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el 
reglamentari Pla d’Acció Preventiva. 

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel 
Contractista Principal 

3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern 

d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 
 

6.3.- CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA 

COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 
Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 

 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 
/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà 
amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa, haurà de fixar els àmbits de competència  funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 

 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de 
les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació 
a aquestes funcions. 

 
6.4.- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA 

DE MEDICINA DEL TREBALL 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà  allò disposat a la normativa 
vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències. 

 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 
Preventiva. 

 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 

 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, 
o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un 
programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
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- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina 

d'Empresa. 
 

6.5.- COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant- se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona 
més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en 
aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i 
es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 
la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la 
dotació de la farmaciola. 

 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà 
com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

 
6.6.- COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors 
de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball. 

 
 

7.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES - FERRAMENTES 

 
 

7.1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES 
- FERRAMENTES 

Definició 
 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament   i 
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de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en 
particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un 
material. 

 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 
• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 

funcionar solidàriament. 
• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 
una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que 
es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració 
de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 
Característiques 

 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE 
que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 
• Nom del fabricant. 
• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
• Tipus i número de fabricació. 
• Potència en Kw. 
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, 

si procedeix. 
 
 

7.2.- CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I 

MANTENIMENT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

Elecció d’un Equip 
 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 
Ambient de Treball. 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 
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‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels 
Equips de treball’‘: 

 
Emmagatzematge i manteniment 

 
• Se seguiran escrupolosament les recomanacions 

d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia 
de manteniment preventiu’‘. 

• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 
es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions  del fabricant. 

• S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15  i 25ºC. 

• L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, 
lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

7.3.- NORMATIVA APLICABLE 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i 
dates d’entrada en vigor 

 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la 

Unió Europea Directiva fonamental. 

• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E.  Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 

 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 

l’1/1/95. Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 
 

• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 

• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 

• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la 
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Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 
9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 

Altres Directives. 
 

• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE. Transposada pel Reial Decret 7/1988, 
de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de 
febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a  pressió simple (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, 
de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les
 legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat 
electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les 
Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 
290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). Transposades pel Reial 
Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 
1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 
(B.O.E. de 3/4/96). Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període 
transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada 
en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas  (D.O.C.E. Núm. L 196, 
de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre  els 
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aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives 
(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 
utilitzats en les obres de construcció. Transposades pel Reial Decret 
212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 
(B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) 
i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 

mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 
dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 
de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 
Normativa d’aplicació restringida 

 
• Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de 
les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de 
protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues  Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 



• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Terrassa, 18 març de 2020 
 
 
 
Sara Rebolleda Mir      Mercè Peralvo i Ferrer 
Arquitecta municipal     Arquitecta tècnic municipal 
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SS03 – PROTECCIONS COL·LECTIVES 01 
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