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SUBSTITUCIÓ D’UN GRUP ELECTROGEN COM A SUBMINISTRAMENT
D’EMERGÈNCIA PER EL CENTRE DE PROTECCIÓ DE DADES DE L’EDIFICI
C/PANTÀ Nº30

1 INTRODUCCIÓ
L’edifici del carrer Pantà nº30 disposa d’un Centre de Protecció de Dades amb un
subministrament elèctric normal i un doble subministrament elèctric d’emergència. Un dels
subministraments d’emergència és a través de xarxa elèctrica de la companyia, amb 24,24
KW contractats. L’altre subministrament d’emergència és a través d’un grup electrogen de
100KVA i uns 25anys de servei, instal·lat en el soterrani del edifici.

2 OBJECTE
La present memòria té per objecte descriure la instal·lació d’un nou grup electrogen de
100KVA com a segon subministrament d’emergència, instal·lat en un altre ubicació
diferent a l’actual, com es justificarà més endavant. La substitució del grup electrogen es
planteja per l’envelliment del actual grup instal·lat i per la dificultat de trobar peces de
recanvi en les futures reparacions. Un altre factor determinant és la necessitat de disposar
d’una alta fiabilitat de subministrament elèctric per la importància dels receptors que
alimenta.

3 PETICIONARI
3.1

DADES DEL PETICIONARI

El titular de la instal·lació és l’ AJUNTAMENT DE TERRASSA amb NIF P-0827900B i
domicili social al RAVAL DE MONTSERRAT nº14, 08221 de TERRASSA. Telèfon
937397000.
3.2

AUTOR DEL PROJECTE

L’autor del projecte és Josep Planas Penalva Enginyer Tècnic Industrial col·legiat número
19601 del EBCN. Telèfon 620345162. Domicili professional C/Bell Racó nº4 de
Matadepera 08230 (BCN). josepplanas@ebcn.cat
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4 EMPLAÇAMENT
L’emplaçament on s’ubica l’activitat del edifici és el carrer Pantà nº30, 08221 de Terrassa.
L’establiment objecte d’aquest projecte, ocupa planta soterrani, baixa, primera i segona.

5 REGLAMENTACIÓ APLICADA
La instal·lació elèctrica reformada 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-09 ”Instalaciones de alumbrado exterior”



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”
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ICT-BT-24 “Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra contacto directos e
indirectos”



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”.



Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.



Reial Decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de
Prevenció.



Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció.



Ordenances municipals de l’Ajuntament de Terrassa.

6 ACTIVITAT
L’activitat que es desenvolupa en l’establiment es:


Us administratiu general.



Us publica concurrència en les zones d’atenció al públic.

7 CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL
L’edifici del carrer Pantà nº30 ocupa planta soterrani, baixa, primera, segona i sota coberta
i les seves dimensions es descriuen en plànols adjunts. L’any de construcció que figura en
el registre cadastral és el 1900, amb una reforma d’importància l’any 2008.
L’accés es directe de carrer a traves del carrer Pantà nº20 i nº30.
Les divisòries entre sales son tàbics de fabrica de ceràmica. Existeixen algunes sales sense
cel ras.
Actualment es la seu de l’Arxiu Històric Comarcal, departament d’obres i serveis,
departament d’habitatge...
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8 SUPERFÍCIE
L’edifici disposa d’una superfície total aproximada de 5.750m2.

9 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL GRUP ELECTROGEN
S’ha instal·lat un analitzador de xarxes, durant una setmana, a l’alimentació del quadre
elèctric que serveix al Centre de Protecció de Dades, per tal de poder determinar el seu
consum elèctric amb suficient exactitud. S’ha obtingut un consum mitjà de prop de 25KW.
En algun moment determinat s’han registrat consums punta de 45KW. Per tal de garantir
una bona qualitat de subministrament elèctric amb el grup electrogen es disposarà d’un
equip del doble de potencia màxima consumida. Aquest sobre dimensionament de la
potencia del grup electrogen és per disposar d’una tensió estable i una freqüència estable.
Per tant, la potencia del nou grup serà igual a la del existent i que es substitueix.
Principals característiques
 Potencia en servei continu (segons ISO 8528) de 100KVA (80KW)
 Potencia en servei d’emergència(segons ISO 8528-1 / 3046) 110KVA, alternador
trifàsic, síncron, autoregulat, auto excitat, sense escombretes, 4 pols, eficiència
93%, tensió 230/400V 50Hz, Cos de fi 0,8 i amb regulació de tensió AVR d’alta
precisió
 Carrosseria metàl·lica insonoritzada per treballar al intempèrie, pressió sonora
67dBA a 7mts. Inclou silenciós incorporat i integrat al interior de la carrosseria de
35dBA d’absorció acústica. Inclou silenciós de gasos d’escapament d’alta atenuació
instal·lat en el tram vist de la sortida de fums per disminuir la pressió acústica
indicada.
 Motor diesel 4 temps 1.500rpm amb injecció directa amb bomba rotativa. Consum al
50% 17 l/h, al 75% 25 l/h i al 100% 30 l/h.
 Refrigeració per radiador de 4KW i refredat per aigua amb glicol al 50%
 Bateria d’arrencada automàtica elèctrica de 12V amb alternador de carrega i
carregador de bateries
 Certificat d’emissions de gasos d’escapament Fase III
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 Quadre de control i maniobra amb micro processador de detecció d’alarmes per
protecció del conjunt. La central de control al detectar una fallada en la tensió de
xarxa del subministrament d’emergència de la companyia elèctrica, dona l’ordre
d’arrencada automàtica al grup i emet una senyal a la commutació perquè es
transfereixi la carrega al generador. Quan es restableix el servei de xarxa del
subministrament d’emergència de la companyia elèctrica, el grup es para i de nou es
transfereix la carrega a la xarxa. El conductor de control serà de 5x4mm2 +
5x4mm2 i disposarà de protecció diferencial i magnetotermica des del quadre
elèctric mes pròxim.
 Protecció de la línia de potencia format per interruptor automàtic magnetotermic
tetrapolar de 150 A, amb protecció diferencial regulable amb temps i intensitat.
Com que els contactors del quadre de commutació són de 70 A d’intensitat nominal
a la sortida de la protecció del grup s’instal·larà un quadre amb una protecció de
63A.
 El neutre es connectarà a terra independent de la instal·lació. El xassís es connectarà
al terra existent en l’edifici. Es disposarà d’un interruptor de parada d’emergència
inclòs en el quadre de control.
 Bancada metàl·lica amb peus de sopors al terra, incloent dipòsit de gasoil amb una
capacitat per 8 hores de treball al 80% de la carrega. Inclou boia de nivell i
silenblocs anti vibracions
 Kit de comunicació de paràmetres del grup electrogen via Ethernet i kit d’enviament
de senyal d’alarma via GSM. No s’inclou targeta SIM.
 Sortida de fums per evacuació de gasos del motor format per xemeneia d’acer
inoxidable de doble paret, aïllada amb llana de roca i homologada per escapament
de gasos de grup electrogen. La xemeneia es suportarà amb abraçadores, disposarà
d’acoblament al grup, colzes de 45º i sortida tipus pic de flauta. Diàmetre interior
125mm i exterior de 175mm. Temperatura dels fums a la sortida del motor 498ºC.
Cabal dels fums 593 Kgr/h
 Disposarà de marcatge CE segons les següents directives:
o 97/68/CE d’emissió de gasos i partícules contaminants (mod. 2002/88/CE i
2004/26/CE)
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o EN12100, EN13857, EN60204
o 2006/42/CE seguretat de maquines
o 2006/95/CE de baixa tensió
o 2004/108/CE de compatibilitat electromagnètica
o 2000/14/CE emissions sonores de maquines d’us al aire lliure (mod.
2005/88/CE)

10 UBICACIÓ DEL GRUP ELECTROGEN
En el document bàsic per a Seguretat en Cas d'Incendi del Codi Tècnic de l'edificació
vigent, es defineix la classificació del recinte on s’ha d’instal·lar un grup electrogen com a
local de risc baix. Això implica la sectorització del recinte respecta la resta del edifici amb
uns tancaments EI90 i porta tallafocs.
Actualment el grup electrogen es troba ubicat en la planta soterrani, en un local per el qual
transcorre una ruta d’evacuació de persones. Aquest fet provoca que l’actual ubicació no
sigui viable. També existeix la possibilitat de mantenir l’actual ubicació i fer uns
tancaments d’obra que garanteixin la sectorització EI90, però l’alt cabal de refrigeració que
requereix el grup per la seva refrigeració en funcionaments superiors a 15minuts, fa que
que els conductes necessaris no es puguin encabir en la situació actual.
Es planteja la instal·lació del grup a l’exterior del edifici, concretament en el pàrquing obert
al exterior de planta baixa.
Segons DECRET 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, es classifica la zona a
instal·lar el grup com zona de sensibilitat acústica alta, (A4) Àrees amb predomini del sòl
d'ús residencial. Les activitats que originin sorolls no poden sobrepassar els valors límit
d'immissió a l'ambient exterior establerts a l'annex 3.

Valors límit d'immissió
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl Valors límit d'immissió en dB(A).
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Ld(7 h . 21 h) Le(21 h . 23 h) Ln(23 h . 7 h)
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA
ALTA (A)

(A4) Predomini del sòl d'ús residencial

55

55

45

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA
MODERADA (B)

(B1) Coexistència de sòl d'ús residencial amb
activitats i/o infraestructures de transport
existents
60

60

50

L’edificació d’habitatges mes pròxima al grup electrogen es troba a 20mts, per tant la
pressió acústica em¡n l’exterior dels habitatges seria de 61dBA.
Per la zona A4 el valor límit d’immissió per el període nit és de 45dBA.
S’haurà d’ubicar el grup electrogen dins d’un recinte per l’atenuació acústica de 20 dBA.
Dins del recinte s’instal·larà un punt de llum amb dues pantalles 2x58w i una emergència, a
part d’un endoll monofàsic, aquesta línia es protegirà amb diferencial i magnetotermic des
del quadre elèctric mes pròxim.
El grup electrogen s’instal·larà sobre una bancada de formigó d’espessor segons la relació
següent:

W
D = ----------------dxBxL

On:
- D= Alçada bloc de formigó
- W= Pes del grup electrogen
- d= Densitat del formigó (2.400 Kgr/m)
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- B= Amplada del bloc de formigó (m)
- L= Longitud del bloc de formigó (m)

2.150
D = ------------------- = 27,15 cm
2.400x1,1x3
Les dimensions mínimes de l’habitacle hauran de ser 4.750mm de llarg, 3.000mm d’alt i
3.600mm d’ampla. A continuació es defineixen les característiques i dimensions del recinte
on s’instal·larà el grup electrogen. Les dimensions del grup electrogen són 3.000mm de
llarg, 1.100mm d’alt i 1.750mm d’ampla.

11 CARACTERÍSTIQUES DEL RECINTE ON S’INSTAL·LARÀ EL GRUP
ELECTROGEN
L’habitacle on s’instal·la el grup electrogen estarà format per panells acústics Acustimodul80 450x3000 d’acústica Integral o equivalent, amb un alt aïllament acústic, construïts en
xapa galvanitzada prelacada en color gris clar similar Ral 9002. Xapa exterior llisa d' 1
mm.e., material absorbent intermedi de llana de roca de 70 Kg/m³ de densitat, acabada amb
vel negre i xapa interior multi perforada de 0,5 mm.e., amb estructura de suport i ancoratge
realitzada mitjançant perfils metàl·lics amb pintura d'imprimació i acabat pintat en color
gris clar. La coberta serà impermeabilitzada. Es realitzarà una estructura tipus portic de
quatre pilars cantoners i 4 de centrals de tub de 80x80x3mm acabat pintat de color gris.
Aquesta estructura permetrà fixar els perfils metàl·lics PF80 que permetrà l’ajust i
muntatge dels panells.
Per la ventilació del grup electrogen es requereix d’un metre quadrat de secció lliure de pas
per l’entrada d’aire i el mateix pas per la sortida d’aire. S’utilitzaran silenciadors SNA1036L-1500 de 2.500x900mmx1500mm (ample, alt, fons). L’alçada s’ha limitat perquè el
personal de manteniment pugui accedir als quatre costats del grup electrogen. Els
silenciosos s’instal·laran sobre una estructura de suport especial, a nivell del sostre del
recinte. L’entrada d’aire no caldrà conduir-la. La sortida d’aire s’haurà de conduir amb un
conducte de xapa tipus embut ja que la sortida del grup és de 0,6m2 i ha d’augmentar fins a
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les dimensions del silenciós de 2.500x900mmx1500mm. La unió entre la sortida del grup i
el conducte de xapa es realitzarà amb una lona resistent a la temperatura de fums.
L’accés al recinte es realitzarà a traves d’una porta metàl·lica amb clau i barra antipànic ,
de les següents característiques, marca Acustica Integral o equivalent, model RS5C/23
Porta acústica doble fulla Acustimódul-80 de dimensions 2315 x 2050 mm. i 69mm de
gruix, sense visor, fabricada en xapa prelacada de 1,2 mm. de gruix repleta de materials
fono absorbents, tanca de pressió exterior i galze amb junta perimetral. Marc especial per a
tancaments i barreres realitzats amb Acustimódul-80. Acabat estàndard lacat en color gris
clar (similar RAL 9002). Apertura màxima de les fulles: 160º, índex global de reducció
acústica, Rw: 37 dB. Certificat acústic: LGAI nº 21.020.377 M1
Les dimensions del recinte són de 6.300mm de llarg x 4.500mm d’ample x 3.000mm
d’alçada.
A continuació es detallaran els treballs a realitzar en forma de resum:
 Desmuntatge de l’estructura i sostre de protecció de les places de vehicles afectat per
la instal·lació del recinte del grup electrogen.
 Desmuntatge de grup electrogen existent en el soterrani, per tal de poder realitzar
aquest treballs serà necessari:
o Desmuntatge del sostre metàl·lic del pàrquing
o Desmuntatge de la finestra existent
o Buidat de líquids fungibles del grup existent i gestió dels mateixos en un
centre recuperació autoritzat i desmuntatge de xemeneia de ferro.
o Desmuntatge a peces i retirada del grup existent
o Tornar a instal·lar la finestra i el sostre metàl·lic del pàrquing

S’adjunten fotografies del grup de 100kVA a retirar i de la finestra per on extreure les
peces prèviament desmuntades. Es requerirà un mitja d’elevació mecànic que obligarà a
desmuntar el sostre de xapa del pàrquing.
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 Excavació de terres i piconatge de paviment d’asfalt. 9m3
 Bancada de formigó de densitat 2.400 kg/m3 amb rodons de 16mm de diàmetre per
anivellament del terreny. Formigó armat H-250.
 Instal·lació del grup electrogen incloent mitjans de transport i descarrega del camió.
 Realització de l’estructura principal de soportació del recinte del grup amb pilars
80x80x3mm amb acabat pintat i fixats a la bancada. Realització de l’estructura del
sostre.
 Muntatge del recinte del grup amb panells ACUSTIMODUL-80 450x3.000mm
 Realització del sostre impermeabilitzat amb xapa grecada.
 Muntatge de silenciadors, conductes i sortida de fums amb suports especials fixats a
l’estructura principal. Instal·lació de la porta d’accés al recinte i fixada a
l’estructura principal.
 Instal·lació elèctrica del interior del recinte del grup, il·luminació, força i extintors de
CO de 5kgr.
 Instal·lació de la línia de potencia 4x50mm2+35mm 0.6/1KV 60mts, excavació de
rasa 25mts, obertura de pas a través façana per accedir a soterrani. Canalització fins
a quadre de commutació CPD.
 Realització de posta a terra a 15mts de la ET dins de rasa per conduir la línia de
potència. S’utilitzaran 4 piques de 1.5mts de llargada unides per conductor
1x35mm2 despullat.
 Instal·lació de línia de control i maniobra per el quadre de commutació.
 Instal·lació de proteccions en el quadre per la línia d’enllumenat sala i alimentació
grup electrogen.
 Es realitzarà una jornada de formació del sistema.

En els preus de les partides s’inclou la part proporcional de protecció del mobiliari existent
i en cas necessari la seva retirada per evitar possibles desperfectes derivats dels treballs a
realitzar. Els treballs es realitzaran amb l’activitat del centre en funcionament. S’hauran de
planificar els treballs per interferir el mínim possible en el funcionament del centre. Hi
13

haurà treballs que s’hauran de realitzar fora de l’horari de treball del centre, com per
exemple connexions a quadres elèctrics existent. La planificació realitzada per el industrial
haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa.

12 CONDICIONS DE MANTENIMENT I ÚS DELS DISPOSITIUS
I.- Instruccions d’ús
Condicions d’ús:
Les instal·lacions s’utilitzaran exclusivament per a l’ús projectat, mantenint les prestacions
de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal.lació.
Sistema o aparells instal·lats: Situació:
No es pot modificar la situació dels elements, ni dificultar la seva accessibilitat i visibilitat.
En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin obstaculitzar la sortida.
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles
tercers – es pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a
l’abast depenent del tipus d’edifici i l’ús previst. Aquests poden ser tant els d’alarma
(polsadors d’alarma) com els d’extinció (extintors i manegues).
Interaccions durant la vida útil de l’edifici
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la
instal·lació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de
les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.
Incidències extraordinàries
-

En cas d’una emergència incendi, inundació, explosions, accidents, etc. cal
mantenir la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar
accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot
adoptant les mesures genèriques i, si s’escau, les dels protocols recollits en el
Pla d’emergència de l’edifici.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el
Pla de Manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
-

Revisió dels parells o sistemes instal·lats.
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-

Les operacions de manteniment i control de funcionament a efectuar són, segons
el Reglament d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió.

- 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 elements instal·lats.
-

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.

S’haurà de disposar d’un contracte de manteniment amb una empresa homologada per
realitzar les tasques indicades per el fabricant com per exemple canvi d’oli, filtres......

13 TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA
Es preveu un termini per l’execució total de les obres en una sola fase de 2 mesos, a partir
de la signatura del mateix. Aquest termini és ampli, degut al termini de lliurament del grup
electrogen.
El període de garantia serà de dos anys (segons normativa legal vigent), si en el contracte
no s’estipula un altre de major duració. El període de garantia comença a partir del moment
en que la Direcció Facultativa lliuri el certificat final de recepció.
Si durant el període de garantia es produeixen averies o defectes de funcionament, aquests
hauran de ser solucionats gratuïtament per la empresa instal·ladora, excepte que es
demostri que les averies han estat produïdes per falta de manteniment o ús incorrecte de la
instal·lació.
14 BENS I SERVEIS AFECTATS
Degut al tipus d’obra, no es preveu l’afecció a cap xarxa de serveis públics de distribució o
subministrament. Abans del inici d’obra s’haurà de verificar que l’excavació de la sabata
no afectarà a cap servei com d’abastament d’aigua, enllumenat...
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15 CONTROL DE QUALITAT
En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assaigs necessaris, el qual serà aprovat per la
Direcció d’Obra.

16 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
Considerant el tipus d’obra a executar, el seu import i el termini d’execució, i d’acord amb
la Disposició addicional sisena del Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de novembre, que
estableix que no serà exigible la classificació en els contractes d’obres de valor inferior a
350.000 euros, no es proposa la classificació del contractista.

17 CONTROL D’EXECUCIÓ EN OBRA
L’empresa instal·ladora disposarà dels mitjans humans i materials necessaris per efectuar
les proves parcials i finals de la instal·lació.
Un cop la instal·lació estigui totalment acabada, d’acord amb les especificacions del
projecte s’hauran de realitzar com a mínim les proves finals del conjunt de la instal·lació,
independentment d’aquelles altres 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 i la neteja del bon acabat de la
instal·lació. Es revisarà:
-

Execució d’acord amb les especificacions de projecte

-

Replanteig i ubicació dels equips

-

Replanteig i ubicació de conductes i canonades

-

Verificar característiques dels equips a instal·lar amb els indicats a projecte

-

Verificar característiques i muntatge d’elements de control

-

Proves d’acústica

-

Prova de funcionament de la instal·lació

-

Connexió a quadres elèctrics
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18 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
1. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT I DESCRIPCIÓ GENERAL DE
L’OBRA
El present estudi de seguretat i salut 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
“instal·lació d’un grup electrogen com a subministrament d’emergència per el centre
de protecció de dades de l’edifici c/pantà nº30” ,
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. 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 (en el supòsit de ser preceptiu), que
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb
antelació al inici de les obres, per a la seva aprovació i inici dels tràmits de Declaració
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes como enterrades
A peu d’obra existeix:
Xarxa d’aigua potable
Xarxa d’electricitat
Xarxa de sanejament

Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuació
Bombers: 085
Emergències: 112
Mossos d’Esquadra: 088
Urgències: 062
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Descripció dels treballs a realitzar
Tal i com es descriu en el projecte executiu els treballs a realitzar son de caire elèctric o
assimilable, tot i que el sistema a instal·lar es de sistema d’avisos per megafonia.
Els treballs a realitzar, descrits en el projecte executiu, tenen per objecte dotar al edifici,
d’un sistema d’emissió d’avisos per megafonia. Per a major detall veure el projecte
executiu.

Mà d’obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 3 persones.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
Cap de colla

1

Oficial 1a

0

Oficial 1a electricista

1

Ajudant de electricista

1

Ajudant Manobre

0

Manobre especialista

0

Peó

0

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
Magnetotermics i diferencials.
Centres de comandament, control i regulació
Conductors de coure de 0,6/1 kv
Conductors de coure 750v i conductors de control.
Elements auxiliars per a elements de connexió
Grup electrogen
Accessoris per a conductors elèctrics de tensió baixa
Tubs flexibles i corbables no metàl·lics tubs rígids no metàl·lics
Formigó
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2. COMPLIMENT DEL RD. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MÍNIMES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
2.1 Introducció
El present Estudi Basic de Seguritat i Salut fa constar durant la realització de la instal·lació
d’aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties
professionals, així com informació útil per efectuar en seu dia, en las degudes condiciones
de seguritat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per proporcionar unes directrius bàsiques a l’empresa instal·ladora per portar a
terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant
el seu desenvolupament , conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre, per el que
s’estableixen disposicions mínimes de seguritat i salut en les obres de construcció.
En base l’article 7º, i en aplicació d’aquest Estudi Basic de Seguritat i Salut, el contractista
deurà elaborar un Pla de Seguritat i Salut en el Treball en el que s’analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguritat i Salut deurà ser aprovat abans del inici de l’obra per el Coordinador de
Seguritat i Salut o, quan no existeixi Coordinador, per la Direcció Facultativa. En el cas
d’obres de les Administracions Públiques deurà ser aprovat per dita Administració.
Es recorda l’obligatorietat de que en cada centre de treball existeixi un Llibre de
Incidències per el seguiment del Pla. Qualsevol anotació que es realitzi en el Llibre de
Incidències deurà posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguritat Social en
24 hores.

Així mateix, es recorda que segons l’article 15º del Real Decret, els contractistes i
subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de
totes les mesures de seguretat i salut en la instal·lació.
Abans del inici dels treballs, el instal·lador haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral
competent, segons model inclòs en l’annexa III del Real Decret.
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’anar
acompanyada del Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat del
treballadors, podrà parar l’obra parcial o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de
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Treball i Seguretat Social, al contractista, el subcontractista i als representants dels
treballadors.
Les responsabilitats

dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no

eximirà de les seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes (article 11º).

2.2 Principis generals aplicables durant la execució de l’obra
L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicarà els principis d’acció preventiva
continguts en l’article 15º de la Llei de Prevenció de Riscos Laborables (Llei 31/1995, de 8
de novembre) durant l’execució de l’obra i, en particular, en las següents activitats:

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
b) Elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés i la determinació de vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a la execució de l’obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
e) La delimitació i l’acondicionament de las zones de emmagatzemen de dipòsit
dels diferents materials, en particular si es tracte de matèries o substàncies
perilloses.
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) El emmagatzemen i la eliminació o evacuació de residus i deixalles.
h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
j) Les interaccions e incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat
que es realitzi a l’obra o a prop del lloc de l’obra.

Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15º de la Llei 31/95 són els següents:
1.- L’empresari aplicarà las mesures que integren el deure general de prevenció, amb acord
als següents principis generales:
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a) Evitar els riscos.
b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.
c) Combatre els riscos en el seu origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb lo que respecta a la concepció
dels llocs del treball, així com a la elecció dels equips i els mètodes de treball i de
producció, amb l’objectiu d’atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els efectes
del mateix en la salut.
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica
f) Substituir lo perillós per lo poc o res perillós
g) Planificar la prevenció, buscar un conjunt coherent que integri la tècnica,
l’organització del treball i les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals en el treball.
h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

2.- L’empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i de salut en el moment d’encarregar les tasques.
3.- L’empresari prendrà les mesures necessàries a fi de garantir que nomes els treballadors
que hagin rebut formació suficient i adequada poden accedir a les zones de riscs greu i
específic.
4.- L’efectivitat de les mesures preventives hauran de preveure

les distraccions o

imprudències no temeràries que poguessin cometre el treballador. Per a la seva adopció es
tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures
preventives, les quals sols podran adaptar-se quan la magnitud de tals riscos sigui
substancialment inferiors a la dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més
segures.
5.- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin como a fi garantir com a àmbit
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives
respecte als socis, del qual la activitat consisteixi en la prestació del seu treball personal.
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2.3 Identificació de riscos
Sense prejudici de les disposicions mínima de Seguretat i Salut aplicables a l’obra
establertes en l’annexa IV del Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs de l’obra, considerant que alguns
d’ells poden donar-se durant tot el procés d’execució de l’obra o be ser aplicables a altres
treballs.
Hi haurà una especial atenció als riscos més usuals en les obres, com per exemple caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, adoptant en cada moment la postura més idònia segons el
treball que es realitzi.
A més a més, s’haurà de tenir en compte les possibles repercussions en les estructures
d’edificacions veïnes i procurar minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
Així mateix, els riscos relacionats hauran de tenir-se en compte en els previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).

Mitjans i maquinaria
-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
-Caigudes des de punts alts i/o des de elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)
-Cops i entrebancades.
-Caigudes de materials, rebots
-Ambient excessivament sorollós
-Contactes elèctrics directes o indirectes
-Accidents derivats de condicions atmosfèrics
-Riscos elèctrics

Treballs previs
-Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
-Caigudes des de punts alts i/o des de elements provisionals d’accés (escales,
plataformes...)
-Cops i entrebancades
-Caiguda de materials, rebots
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-Sobreesforços per postures incorrectes
-Caiguda de material apilat.
-Riscos derivats del emmagatzemen de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
-Riscos elèctrics

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.
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.

Zones d'apilament. magatzems
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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.

Tractament de residus
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius del RD. 105/2008, 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. Els residus es lliuraran a un
gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

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
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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’amasat 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.

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:
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Compressor 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 dB
Formigonera petita < 500 lts. 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB
Esmeriladora de peu 60-75 dB
Camions i dumpers 80 dB
Excavadora 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador 110 dB
Mototrailla 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.

Pols
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:
• Rinitis
• Asma bronquial
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• 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.

Instal·lacions
Riscos

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des de elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i entrebancades
- Caiguda de materials, rebots
- Contactes elèctrics directes e indirectes
- Sobreesforços per postures incorrectes

Prescripcions de seguretat pel corrent elèctric de baixa tensió
Tot i que els treballs a realitzar son per la dotació del edifici d’un sistema de detecció
d’incendis, els riscos elèctrics també hi són existents. No s’ha d’oblidar que està demostrat,
estadísticament, que el major nombre d’accidents elèctrics es produeixen per la corrent
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alterna de baixa tensió. Per això, els operaris es protegiran de la corrent de baixa tensió
amb els següents mitjans:
-No apropant-se a cap element de baixa tensió, mantenint-se a una distància de 0,50 m, si
no és amb les proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants aïllants i eines
precisament protegides per treballar a baixa tensió.
-Treballant sense tensió.
Les proteccions contra contactes indirectes s’assoliran combinant adequadament les
Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT del Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió. Es combina, a la suma, la presa de terra de totes les masses possibles amb els
interruptors diferencials, de manera que a l’ambient exterior de l’obra, possiblement humit
en ocasions, cap massa agafi mai una tensió igual o superior a 24 V. El terra s’obté
mitjançant una o més piques d’acer recobert de coure, de diàmetre mínim 14 mm i longitud
mínima de 2 m. En el cas de varies piques, la distància entre aquestes serà com a mínim
vegada i mitja la longitud, i sempre els seus caps quedaran a 50 cm per sota del terra. Si en
són vàries, estaran unides en paral·lel. El conductor serà coure de 35 mm2 de secció. La
presa de terra així obtinguda tindrà una resistència inferior als 20 ohms. Es connectarà a les
preses de terra de tots els quadres generals de l’obra de baixa tensió. Totes les masses
possibles hauran de quedar connectades a terra. Totes les sortides de l’enllumenat, dels
quadres generals de l’obra de baixa tensió, estaran dotades amb un interruptor diferencial
de 30 mA de sensibilitat. La presa de terra es tornarà a mesurar a l’època més seca de l’any.
Es revisarà el correcte estat dels cables de generadors, etc., en cas d’haver de realitzar
entroncaments i/o connexions es faran amb clavilles normalitzades i estances. Garantir
l’aïllament adequat de totes les parts actives i disposar de protecció diferencial adequada.
La intervenció en parts elèctriques dels equips només es realitzarà per personal autoritzat i
amb l’adequada formació. Comprovació periòdica de la continuïtat de les connexions a
terra. Mantenir tancada la tapa dels quadres elèctrics. El muntatge d’aparells elèctrics
(magnetotèrmics, disjuntors, etc.) serà executat sempre per persones especialistes, en
prevenció dels riscos per muntatges incorrectes. Es prohibeix el conexionat de cables als
quadres de subministrament elèctric d’obra sense la utilització de les clavilles masclefemella. Les eines a utilitzar pels electricistes instal·ladors estaran protegides amb material
aïllant normalitzat contra els contactes amb l’energia elèctrica. Les eines, l’aïllament de les
quals estigui deteriorat seran retirades i substituïdes de forma immediata per unes altres en
bon estat. Les escales de mà a utilitzar seran del tipus de "tisora" dotades amb sabates
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antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per a evitar els riscos per treballs realitzats
sobre superfícies insegures i estretes. Per a evitar la connexió accidental de la instal·lació
elèctrica de l’edifici a la xarxa general, l’últim cablejat que s’executarà serà el qual va del
quadre general al de la Companyia subministradora. Les proves de funcionament de la
instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l’obra abans de ser iniciades.
Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió amb deteniment
de les connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals
elèctrics directes o indirectes, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

2.4 Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general primer seran les proteccions col·lectives davant de les individuals. A
més a més, tindran que mantenir-se en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la
maquinaria i les eines de treball. Per un altre cantó, els mitjans de protecció hauran d’estar
homologats segons la normativa vigent.
Les mesures relacionades també hauran de tenir-se en compte per els previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...)

2.4.1 Mesures de protecció col·lectiva
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents
treballs i circulacions dins de l’obra
- Senyalització de les zones de perill.
- Respectar les distancies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions tenen que estar amb les seves proteccions
aïllants.
-Revisió periòdica i manteniment de maquinaria i equips d’obra
-Us d’escales de mà, plataformes de treball i andamis

Descripció de diferents mesures de protecció col·lectiva:
Tanques autònomes de limitació i protecció: Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i
seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder
moure ni tombar.
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Baranes: Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2
metres. Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de
persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i
entornpeu.
Cables de subjecció de cinturó de seguretat (ancoratges): Tindran la resistència
suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció
protectora.
Escales de mà: No es faran servir simultàniament per dues persones. Tindran un ancoratge
perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. Tant la pujada com
la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. Es prohibeix la utilització
d’escales de mà per a salvar altures superiors a 5 m. Les escales de mà a utilitzar estaran
dotades en el seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat. Les escales de mà a
utilitzar per a altures superiors de 5 metres estaran fermament amarrades en el seu extrem
superior a l’objecte o estructura al que donen accés. Les escales per a treballs de 4 metres
serà necessària la presència de dos operaris. Les escales de mà a utilitzar sobrepassaran en
1 m l’altura a salvar. Les escales de mà a utilitzar s’instal·laran de manera que el seu suport
inferior disti de la projecció vertical del superior 1/4 de la longitud del travesser entre
suports. Es prohibeix transportar pesos a mà (o a muscle) iguals o superiors a 25 Kg. sobre
les escales de mà. Es prohibeix donar suport la base de les escales de mà sobre llocs o
objectes poc ferms que poden minvar l’estabilitat d’aquest mitjà auxiliar. L’accés
d’operaris a través de les escales de mà es realitzarà d’un en un. Es prohibeix la utilització
al uníson de l’escala a dues o més operaris. L’ascens i descens a través de les escales de mà
s’efectuarà frontalment, és a dir, mirant directament cap als esglaons que s’estan utilitzant.
Queda prohibit el pas de treballadors, d’escala a escala a l’hora de realitzar treballs
d’instal·lació per façanes.
Escales de fusta Les escales de fusta a utilitzar tindran els travessers d’una sola peça, sense
defectes ni nusos que puguin minvar la seva seguretat. Els esglaons (travessers) de fusta
estaran enssamblats (mai clavats, pegats,...). Les escales de fusta estaran protegides de la
intempèrie mitjançant vernissos transparents, perquè no ocultin els possibles defectes. Les
escales de fusta es guardaran a cobert, si pot ser s’utilitzaran preferentment per a usos
interns de l’obra.
Escales metàl·liques Els travessers seran d’una sola peça i estaran sense deformacions o
abolladures que puguin minvar la seva seguretat. Les escales metàl·liques estaran pintades
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amb pintures autooxidació que les preservin de les agressions de la intempèrie. Les escales
metàl·liques a utilitzar no estaran complementades amb unions soldades. L’entroncament
d’escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació dels dispositius industrials
fabricats per a tal fi. No s’utilitzaran en les proximitats de línies elèctriques, distància
mínima per a menys de 66.000 V és de tres metres i per a més de 66.000 V és de cinc
metres.
Escales de tisora Són d’aplicació les condicions enunciades per a escales de fusta i
metàl·liques. Les escales de tisora s’utilitzaran muntades sempre sobre paviments
horitzontals (o sobre superfícies provisionals horitzontals). Les escales de tisora a utilitzar
estaran dotades en la seva articulació superior de topalls de seguretat d’obertura. Les
escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva altura de cadeneta (o cable
d’acer) de limitació d’obertura màxima. Les escales de tisora s’utilitzaran sempre com a
tals obrint ambdós travessers per a no minvar la seva seguretat. 35 Les escales de tisora en
posició d’ús estaran muntades amb els travessers en posició de màxima obertura per a no
minvar la seva seguretat. Les escales de tisora mai s’utilitzaran a manera de borriquetes per
a sustentar les plataformes de treball. Les escales de tisora no s’utilitzaran si la posició
necessària sobre elles per a realitzar un determinat treball obliga a situar els peus en els 3
últims esglaons.
Servei tècnic de seguretat i salut: Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic
en seguretat i salut, propi o extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de
prevenció.
Servei mèdic: Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa,
propi o mancomunat. Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual
o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també
obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

2.4.2 Mesures de protecció individual
-Utilització de màscares i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de
partícules
-Utilització de calçat de seguretat
-Utilització de casc homologat
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-En totes les zones elevades en les que no existeixin sistemes fixes de protecció
hauran d’establir-se punts d’ancoratge segurs per a poder subjectar el cinturó de
seguretat homologat, i que la seva utilització obligatòria.
-Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades..
-Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos.
-Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per a més d’un operari, en els
treballs amb perill de intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire

Descripció de diferents mesures de protecció individual:
Casc: El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d'estar
homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de
Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. Les característiques principals són:
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions fins a 1.000V
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin
més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres
de nous. En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n
canviïn les peces interiors en contacte amb el cap.
Calçat de seguretat: Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al
risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és
obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica
reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-0280. Les característiques principals són:
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin
rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica
reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 2212-81, classe E.
Guants: Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls,
esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com
ara:
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- cotó o punt: feines lleugeres
- cuir: manipulació en general
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin
- lona: manipulació de fustes Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball
de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc
d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària
MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 4
Cinturons de seguretat: Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes
eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica
reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 0209-77. Les característiques principals són:
- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de
desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar
sempre tibant per impedir la caiguda lliure. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Pàg 13 de 17
Protectors auditius: Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un
nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre
seran d'ús individual. Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma
tècnica reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de
01-09-75.
Protectors de la vista: Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules,
pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de
protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. Les ulleres i oculars de protecció
antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16,
Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17- 08-78, i MT-17,
Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 7 ROBA DE TREBALL:
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus
granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu
provincial. La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements
addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. En el cas d'haver de treballar sota
la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà roba impermeable.
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2.5 Primers auxilis
Es disposarà d’una farmaciola, que tindrà l’especificat en la normativa vigent.
S’informarà, al inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als que s’hauran
de traslladar els accidentats. Es convenient disposar a l’obra, i en un lloc ben visible, d’una
llista amb els telèfons i direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies,
taxis, etc. per a garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

2.6 Normativa aplicable
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.

Textos generals
Quadre de malalties professionals R.D.1995/1978Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de
novembre. BOE 1 de desembre de 1981.
− Convenis Col·lectius
− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de
febrer de 1940, en vigor capítol VII.
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril
de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de
treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999.
− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M.
20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958.
− Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d‟agost de 1970. BOE
5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març
de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973.
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− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE
16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de
1961.
− Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12
de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998.
− Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28
de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de
setembre. BOE 26 de setembre de 1995.
− Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de
1987. BOE 29 de desembre de 1987.
− Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre
de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001.
− Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre.
− Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de
1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998.
− Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d‟abril de 1997.
BOE 23 d’abril de 1997.
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D.
487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997.
− Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22
d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de
12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3
de març de 1998.
− Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els
Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001.
− Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats d'atmosferes
explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny de 2003.
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− Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de
24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de
2000.
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de
1997.
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels
Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.
− Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en les
Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997.
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997
de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997
− Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE de
31 de gener de 2004.
− Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret
1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en matèria de
treballs temporals en alçada.
− Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels
treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a vibracions
mecàniques.

Condicions ambientals
− Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de
1940.
− Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el
treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989.
− Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels
treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll.
Incendis
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− CTE DB SI
− Ordenances Municipals
− Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre
MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret
64/1995. (Generalitat de Catalunya).

Instal·lacions elèctriques
− Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de
desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969.
− Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de
setembre de 2002. − Instruccions Tècniques Complementàries.

Equips i maquinària
− Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de
1979. − Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de
novembre. BOE 11 de desembre de 1985.
− Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny
de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981.
− Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 de
desembre de 2000. − Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels
treballadors d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997.
− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines.
− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines.
− ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6
d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d‟octubre de 1988.
Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de
setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors
sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.
– MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de maig de
2003. BOE 17 de juliol de 2003.
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− ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE
9 de juny de 1989.
− ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues
mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003.
− ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats.
O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991.

Equips de protecció individual
− Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat
per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de
1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000,
i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002.
− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997.
− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de
20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de
febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6
de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002.
− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18
de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm.
151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE
8 de setembre de 2000.

Senyalització
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D.
485/1997. BOE 14 d’abril de 1997.

Diversos
− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978.
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981.
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FULL
DESCRIPCIÓ
ENGINYER
Tensió entre fases (V):
(V):
230

DIMENSIONAT DE CABLES
AJUNTAMENT DE TERRASSA
PANTÀ 30
JOSEP PLANAS

400
T=Trifàsic
M=Monofàsic

dades inicials
Línea

Descripció

LGA
LGA

Línea General d'alimentació GRUP
Línea General d'alimentació xarxa

G01
G02

Consum grup
Consum recinte

T M
x
x

x
x

x

Tensió simple

400
400

80.000
25.000

0,8
1,0

144,5
36,1

Intensitat
Pia (A)
63,0
36,1

230
230

1.500
1.400

1,0
1,0

6,5
6,1

6,5
6,1

Tensió

Potencia (w) Cos Intensitat (A)

conducció
elecció cable
comprovació secció
Distancia
To
Temp
cdt
Cu Al Aire Enterra
Tipus
Secció Imax
cond(cT)
cdt(V)
(m)
(ºC)
(ºC)
admissible
70
X
x
40 RZ1K-CU
50
110 49,8
50,3
0,5
2,0
80
X
x
40 RZ1K-CU
25
77 46,6
50,9
0,5
2,0

70
70

x
x

x
x

40
40

RZ1K-CU
RZ1K-CU

4,0
4,0

20
20

43,2
42,8

51,5
51,6

1,0
1,0

2,3
2,3

comprovació cdt
Secció
mínima
60,8
49,2

(V)

(%)

2,43
3,93

0,61
0,98

7,7
7,2

4,42
4,14

1,92
1,80

20 PRESSUPOST
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PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU SUBSTITUCIÓ GRUP ELECTRÒGEN PANTÀ

PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST 01

CAPÍTOL

01

OBRA CIVIL

SUBCAPÍTOL

01

DESMUNTATGE DEL GRUP EXISTENT

NUM. CODI
1

XXXX0001

Pàg.: 1

Data: 09/03/17

UA
Ud

DESCRIPCIÓ
Desmuntatge de grup electrogen existent en el soterrani, per tal
de poder realitzar aquest treballs serà necessari:

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

5.135,29

1,000

5.135,29

o Desmuntatge del sostre metàl·lic del pàrquing
o Desmuntatge de la finestra existent. S' fos necessari
desmuntatge de barana d'escala.
o Buidat de líquids fungibles del grup existent i gestió dels
mateixos en un centre recuperació autoritzat i
desmuntatge de xemeneia de ferro. Tapat de forats i repàs de
pintura.
o Desmuntatge a peces i retirada del grup existent i gestió dels
mateixos en un centre recuperació
autoritzat.
Desmuntatge del quadre de control i del cablejat associat.
o Tornar a instal·lar la finestra i el sostre metàl·lic del pàrquing
o S'inclouen les ajudes de paleteria i manyeria. S'inclou qualsevol
repàs de paleteria i pintura (P - 40)
TOTAL

SUBCAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST 01

CAPÍTOL

01

OBRA CIVIL

SUBCAPÍTOL

02

PALETERIA

NUM. CODI

5.135,29

01.01.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

XXXX0002

Ud

Desmuntatge d'estructura i sostre de xapa del parquing i part
proporcional de 2 pilars metàl.lics en la zona afectada per la
instal.lació del nou grup. S'inclou retirada a abocador control.lat i
pagament de taxes de residus. (P - 41)

30,00

10,500

315,00

2

E2230001

m3

Excavació per a recalçat de fins a 0.3 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió. S'inclou el piconatge de la capa
superficial d'asfalt. (P - 2)

18,22

9,000

163,98

3

E2220001

m3

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 0.7 m de
fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora (P - 1)

56,86

3,000

170,58

4

E2410001

m3

Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper per a
transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, inclou taxes d'abocador (P - 3)

21,17

9,000

190,53

5

E3C50001

m3

Formigó per a lloses de fonaments, H250, de consistència normal
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat directament (P 4)

89,04

9,500

845,88

6

E3CB0001

m2

Armadura per a lloses B500S amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m UNE-EN
10080 (P - 5)

7,45

56,700

422,42

7

E3CD1100

m2

Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments (P - 6)

21,63

10,250

221,71

8

XXXX0003

Ud

Ajudes de paleteria per el pas d'instal.lacions format per:

500,00

1,000

500,00

* Entrada de canalització enterrada a planta soterrani fent un pas
de 30cm en paret d'obra de fabrica de 30cmm d'amplada

EUR

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU SUBSTITUCIÓ GRUP ELECTRÒGEN PANTÀ

PRESSUPOST

Pàg.: 2

Data: 09/03/17
*3 pasos de paret de 15cm per safata rejiband de 200x60mm
S'inclou el tapat del pasos i petits repasos de pintura (P - 42)

9

ER4DN422

TOTAL

u

SUBCAPÍTOL

Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 20 a 40 cm, en
contenidor d'1,5 l (P - 39)

30,000

01

PRESSUPOST 01

CAPÍTOL

02

RECINTE INSONORITZAT

UA

DESCRIPCIÓ

43,20
2.873,30

01.01.02

OBRA

NUM. CODI

1,44

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

XXXX0004

m2

Panell ACUSTIMODUL-80 450x3000mm per tancament de 4
parets i sostre.
Subministrament i muntatge de tancament acústic d´ ACÚSTICA
INTEGRAL o equivalent. Formada per panells modulars tipus
Acustimódul-80 amb un alt aïllament acústic, construits en xapa
galvanitzada prelacada en color gris clar similar Ral 9002. Xapa
exterior llisa d' 1 mm.e., material absorbent intermedi de llana de
roca de 70 Kg/m³ de densitat, acabada amb vel negre i xapa
interior multiperforada de 0,5 mm.e., amb estructura de suport i
anclatje realitzada mitjançant perfils metàl·lics amb pintura
d'imprimació i acabat pintat en color gris clar. (P - 43)

98,32

93,150

9.158,51

2

XXXX0005

Ud

Realització de l'estructura principal de soportació del recinte del
grup amb pilars 80x80x3mm amb acabat pintat i fixats a la
bancada. Realització de l'estructura del sostre. Conjunt
d'estructura de tancament acústicmodul-80, format per estructura
tipus portic amb 4 pilars cantoners 80x80x3mm i 4 pilars
intermitjos de 80x80x3mm, estructura de sostre amb travessers
de 80x80x3mm. (P - 44)

626,22

1,000

626,22

3

XXXX0006

m2

Realització del sostre impermeabilitzat amb xapa grecada
prelacada. (P - 45)

58,82

30,000

1.764,60

4

XXXX0007

Ud

Subministrament i muntatge de silenciadors Acustica Integral o
equivalent SNA10-36-L1500mm amb suports especials fixats a
l'estructura principal. Dimensions 2500x900x1500mm (P - 46)

1.339,49

2,000

2.678,98

5

XXXX0008

Ud

Estructura de suportació del silenciador (P - 47)

218,48

2,000

436,96

6

XXXX0009

Ud

Subministrament i muntatge de porta metàl·lica amb clau i barra
antipànic , de les següents característiques, marca Acustica
Integral o equivalent, model RS5C/23. Porta acústica doble fulla
Acustimódul-80 de dimensions 2315 x 2050 mm. i 69mm de gruix,
sense visor, fabricada en xapa prelacada de 1,2 mm. de gruix
repleta de materials fono absorbents, tanca de pressió exterior i
galze amb junta perimetral. Marc especial per a tancaments i
barreres realitzats amb Acustimódul-80. Acabat estàndard lacat
en color gris clar (similar RAL 9002). Apertura màxima de les
fulles: 160º, índex global de reducció acústica, Rw: 37 dB.
Certificat acústic: LGAI nº 21.020.377 M1 (P - 48)

1.781,84

1,000

1.781,84

7

XXXX0010

Ud

Subministrament i muntatge de conducte connexió silenciador
desde sortida de gasos calents 0.6m2 del grup electrògen fins a
silenciador de 2500x900x1500mm. La unió entre la sortida del
grup i el conducte de xapa es realitzarà amb una lona resistent a
la temperatura de gasos calents del radiador. (P - 49)

480,00

1,000

480,00

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST 01

CAPÍTOL

03

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

NUM. CODI

16.927,11

01.02

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

EUR

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU SUBSTITUCIÓ GRUP ELECTRÒGEN PANTÀ

PRESSUPOST
1

EGC10001

Pàg.: 3

Data: 28/04/17
u

Subministrament i muntatge Grup electrògen de construcció fixa,
de 110 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V
de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control,
instal·lat marca ENERCO model E110S/I o equivalent:

17.392,85

1,000

17.392,85

* Potencia en servei continu (segons ISO 8528) de 100KVA
(80KW)
* Potencia en servei d'emergència(segons ISO 8528-1 / 3046)
110KVA, alternador trifàsic, síncron, autoregulat, auto excitat,
sense escombretes, 4 pols, eficiència 93%, tensió 230/400V
50Hz, Cos de fi 0,8 i amb regulació de tensió AVR d'alta precisió
* Carrosseria metàl·lica insonoritzada per treballar al intempèrie,
pressió sonora 67dBA a 7mts. Inclou silenciós incorporat i integrat
al interior de la carrosseria de 35dBA d'absorció acústica. Inclou
silenciós de gasos escapament d'alta atenuació instal·lat en el
tram vist de la sortida de fums per disminuir la pressió acústica
indicada.
* Motor diesel 4 temps 1.500rpm amb injecció directa amb bomba
rotativa. Consum al 50% 17 l/h, al 75% 25 l/h i al 100% 30 l/h.
* Refrigeració per radiador de 4KW i refredat per aigua amb glicol
al 50%
* Bateria d'arrencada automàtica elèctrica de 12V amb alternador
de carrega i carregador de bateries
* Certificat d'emissions de gasos d'escapament Fase III
* Quadre de control i maniobra amb micro processador de
detecció d'alarmes per protecció del conjunt. La central de control
al detectar una fallada en la tensió de xarxa del subministrament
d'emergència de la companyia elèctrica, dona l'ordre d'arrencada
automàtica al grup i emet una senyal a la commutació perquè es
transfereixi la carrega al generador. Quan es restableix el servei
de xarxa del subministrament d'emergència de la companyia
elèctrica, el grup es para i de nou es transfereix la carrega a la
xarxa.
* Protecció de la línia de potencia format per interruptor automàtic
magnetotermic tetrapolar de 150 A, amb protecció diferencial
regulable amb temps i intensitat. Com que els contactors del
quadre de commutació són de 70 A d'intensitat nominal a la
sortida de la protecció del grup s'instal·larà un quadre amb una
protecció de 63A.
* El neutre es connectarà a terra independent de la instal·lació. El
xassís es connectarà al terra existent en l'edifici. Es disposarà
d'un interruptor de parada d'emergència inclòs en el quadre de
control.
* Bancada metàl·lica amb peus de sopors al terra, incloent dipòsit
de gasoil amb una capacitat per 8 hores de treball al 80% de la
carrega. Inclou boia de nivell i silenblocs anti vibracions
(P - 29)
2

EGC10002

u

Subministrament i muntatge de Kit de comunicació de paràmetres
del grup electrogen via Ethernet i kit d'enviament de senyal
d'alarma via GSM. No s'inclou targeta SIM. (P - 30)

440,92

1,000

440,92

3

EGC10003

u

Subministrament i muntatge de silencios de gasos d'escapament
addicional al ja subministrat en el grup electrògen. (P - 31)

781,09

1,000

781,09

4

EGC10004

m

Subministrament i muntatge sortida de fums per evacuació de
gasos del motor format per xemeneia d'acer inoxidable de doble
paret, aïllada amb llana de roca i homologada per escapament de
gasos de grup electrogen. La xemeneia es suportarà amb
abraçadores, s'inclourà i disposarà d'acoblament al grup, colzes i
sortida tipus pic de flauta. Diàmetre interior 125mm i exterior de
175mm. Temperatura dels fums a la sortida del motor 498ºC.
Cabal dels fums 593 Kgr/h (P - 32)

254,20

6,000

1.525,20

5

EH61RC69

u

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 140 a 170

73,08

1,000

73,08

EUR
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Pàg.: 4

Data: 09/03/17
lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 35)

6

EHA10001

u

Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de
58 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat,
muntada superficialment al sostre. IP-65 (P - 36)

53,55

2,000

107,10

7

EHV20001

u

Sensor de moviment amb temporització de 30´´ a 10 minuts amb
capacitat d'accionament de dues pantalles fluorecents de 1x58W,
amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 37)

80,97

1,000

80,97

8

EG63D15S

u

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment (P - 28)

11,00

1,000

11,00

9

EG151522

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 8)

12,76

4,000

51,04

10 EG144702

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una
filera de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 7)

122,19

1,000

122,19

11 EG21281J

m

Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 9)

3,17

20,000

63,40

12 EG325134

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2,
amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 20)

1,04

60,000

62,40

13 EG31J402

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), de secció 5 x 4 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(P - 19)

5,50

140,000

770,00

14 EG380902

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 22)

7,06

50,000

353,00

15 EG31G402

m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x4 mm2, muntat
superficialment (P - 18)

3,88

70,000

271,60

16 EG315194

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 35 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 16)

7,22

90,000

649,80

17 EG3151A4

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 50 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 17)

8,62

280,000

2.413,60

18 EG2D0001

m

Subministrament i col.locació de safata metàl·lica tipus rejiband
amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i
amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals
amb elements de suport (P - 14)

33,12

35,000

1.159,20

19 EG22TL1K

m

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 (P - 12)

3,89

35,000

136,15

20 EG220001

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 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 (P - 10)

2,20

70,000

154,00

21 EGD1421E

u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de

23,72

4,000

94,88

EUR
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diàmetre, clavada a terra (P - 33)

22 EGDZ1102

u

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 34)

32,98

1,000

32,98

23 EG42129H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 26)

37,63

1,000

37,63

24 EG4243JD

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN (P - 27)

130,98

1,000

130,98

25 EG415A99

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 24)

20,97

1,000

20,97

26 EG415DJK

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 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 (P - 25)

162,28

1,000

162,28

27 EG410001

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN (P - 23)

43,31

1,000

43,31

28 EM111120

u

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis
convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment (P - 38)

33,49

1,000

33,49

29 EG335304

m

Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió
assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x
1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de
poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 21)

4,17

100,000

417,00

30 EG222A11

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 11)

1,30

40,000

52,00

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST 01

CAPÍTOL

04

SUBMINISTRAMENT DE XARXA

NUM. CODI

27.644,11

01.03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EG310011

m

Desmuntatge de conductor existent 5x25mm2 de coure de 0,6/1
kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), i posterior
instal.lació en tub i safata. (P - 15)

3,37

70,000

235,90

2

EG230001

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 13)

8,96

20,000

179,20

TOTAL

CAPÍTOL

01.04

415,10

EUR

PRESSUPOST TOTAL PROJECTE

1.‐ PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL OBRA

52.994,91 €

2.‐ PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

1.589,85 €

3.‐ PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT
SUBTOTAL

794,92 €
55.379,68 €

13,00 % DESPESES GENERALS

7.199,36 €

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL

3.322,78 €

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE (IVA exclòs)

65.901,82 €

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:
o
SEIXANTA‐CINC MIL NOU‐CENTS UN EUROS AMB VUITANTA‐DOS CÈNTIMS
(65.901,82 €), essent l’IVA (21%) exclòs.
21,00 % IVA
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE (IVA inclòs)

13.839,38 €
79.741,20 €

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:
o
SETANTA‐NOU MIL SET‐CENTS QUARANTA‐UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS
(79.741,20 €), essent l’IVA (21%) inclòs.

El Promotor
AJUNTAMENT DE TERRASSA

Terrassa, MARÇ de 2017

El Tècnic
JOSEP PLANAS PENALVA
EBCN 19601

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.

CRITERI AMIDAMENTS
Com a criteri general, l’amidament de l’obra es realitzarà com a unitats de partida o
metratge, segons s’indiqui en el pressupost del projecte, totalment finalitzades, amb tot el
petit material i treballs necessaris per el seu perfecte funcionament.
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PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU SUBSTITUCIÓ GRUP ELECTRÒGEN PANTÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

P- 2

P- 3

P- 4

CODI
E2220001

E2230001

E2410001

E3C50001

UA
m3

m3

m3

m3

B065760B

P- 5

E3CB0001

m2

B0A14200
B0B30001

P- 6

E3CD1100

m2

B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D81480
B0DZA000
B0DZP400

P- 7

EG144702

u

BG144702
BGW14000

P- 8

EG151522

u

BG151522
BGW15000

P- 9

EG21281J

BG212810
BGW21000

m

Data: 09/03/17

DESCRIPCIÓ
Excavació de rasa en presència de serveis fins a 0.7 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora
Altres conceptes
Excavació per a recalçat de fins a 0.3 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió. S'inclou el piconatge de la capa superficial d'asfalt.
Altres conceptes
Transport de terres , amb camió per a transports i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, inclou taxes d'abocador
Altres conceptes
Formigó per a lloses de fonaments, H250, de consistència normal i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat directament
Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Altres conceptes
Armadura per a lloses B500S amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m UNE-EN 10080
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
malla 15x15 D12-12
Altres conceptes
Encofrat amb plafons metàl·lics per a lloses de fonaments
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Llata de fusta de pi
Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos
Desencofrant
Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm
Altres conceptes
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de
vint-i-dos mòduls i muntada superficialment
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera de
vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució
Altres conceptes
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada superficialment
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-54 i per a muntar superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada
Altres conceptes
Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat
superficialment
Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Altres conceptes

Pàg.:

1

PREU
56,86 €

56,86 €
18,22 €

18,22 €
21,17 €
21,17 €
89,04 €
71,68350 €
17,36 €
7,45 €
0,02366 €
6,00000 €
1,43 €
21,63 €
0,13494 €
1,16988 €
0,42294 €
1,16558 €
0,13750 €
0,33000 €
18,27 €
122,19 €
119,65000 €
1,44000 €
1,10 €
12,76 €
2,32000 €
0,32000 €
10,12 €
3,17 €

1,06080 €

0,15000 €
1,96 €

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU SUBSTITUCIÓ GRUP ELECTRÒGEN PANTÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 10

CODI
EG220001

UA
m

BG220001

P- 11

EG222A11

m

BG222A10

P- 12

EG22TL1K

m

BG22TL10

P- 13

EG230001

m

BG230001
BGW23000

P- 14

EG2D0001

m

BG2D0001
BG2ZAAD0
BGW2DB8D
BGY2ABD2

P- 15

P- 16

EG310011

EG315194

m

m

BG315190

P- 17

EG3151A4

m

Data: 09/03/17

DESCRIPCIÓ
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 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
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63
Altres conceptes
Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes
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
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, per a
canalitzacions soterrades
Altres conceptes
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i
muntat superficialment
tub acer 50mm
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer
Altres conceptes
Subministrament i col.locació de safata metàl·lica tipus rejiband amb coberta
d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
safata 200x60 tipus rejiband
Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 100
mm d'amplària
Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques
d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària
Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer
galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de
paraments horitzontals
Altres conceptes
Desmuntatge de conductor existent 5x25mm2 de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), i posterior instal.lació en tub i safata.
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Pàg.:

2

PREU
2,20 €

1,02000 €
1,18 €
1,30 €

0,52020 €

0,78 €
3,89 €

2,70300 €

1,19 €
8,96 €

5,34480 €
0,24000 €
3,38 €
33,12 €

9,70000 €
5,92000 €
3,78000 €
6,86000 €

6,86 €
3,37 €
3,37 €
7,22 €

4,36560 €

2,85 €
8,62 €

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU SUBSTITUCIÓ GRUP ELECTRÒGEN PANTÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 18

CODI
BG3151A0

EG31G402

UA

m

BG31G400
BGW31000

P- 19

EG31J402

m

BG31J400

P- 20

EG325134

m

BG325130

P- 21

EG335304

m

BG335300

P- 22

EG380902

m

BG380900
BGW38000

P- 23

EG410001

u

BG415A9H
BGW41000

P- 24

EG415A99

u

BG415A99
BGW41000

P- 25

EG415DJK

u

Data: 09/03/17

DESCRIPCIÓ
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de secció 3x4 mm2, muntat superficialment
3x4mm2 RZ1
pp accessoris 0.6/1kv
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 5
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
poliolefines, amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb
designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb
designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 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

Pàg.:

3

PREU
5,77320 €

2,85 €
3,88 €
2,90000 €
0,33000 €
0,65 €
5,50 €

4,84500 €
0,66 €
1,04 €

0,37740 €

0,66 €
4,17 €

3,50880 €

0,66 €
7,06 €
1,31580 €
0,34000 €
5,40 €
43,31 €

34,12000 €

0,42000 €
8,77 €
20,97 €

11,78000 €

0,42000 €
8,77 €
162,28 €

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU SUBSTITUCIÓ GRUP ELECTRÒGEN PANTÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BG415DJK

UA

BGW41000

P- 26

EG42129H

u

BG42129H

BGW42000

P- 27

EG4243JD

u

BG4243JD

BGW42000

P- 28

EG63D15S

BG63D15S
BGW63000

u

Data: 09/03/17

DESCRIPCIÓ
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 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, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, 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
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Altres conceptes
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Altres conceptes
Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment
Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt
Part proporcional d'accessoris per a endolls
Altres conceptes

Pàg.:

4

PREU
150,02000 €

0,42000 €
11,84 €
37,63 €

24,93000 €

0,38000 €
12,32 €
130,98 €

114,74000 €

0,38000 €
15,86 €
11,00 €

3,40000 €

0,35000 €
7,25 €

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU SUBSTITUCIÓ GRUP ELECTRÒGEN PANTÀ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 29

CODI
EGC10001

UA
u

P- 31

P- 32

P- 33

EGC10002

EGC10003

EGC10004

EGD1421E

DESCRIPCIÓ
Subministrament i muntatge Grup electrògen de construcció fixa, de 110 kVA
de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament
amb motor dièsel, amb quadre de control, instal·lat marca ENERCO model
E110S/I o equivalent:
* Potencia en servei continu (segons ISO 8528) de 100KVA (80KW)
* Potencia en servei d'emergència(segons ISO 8528-1 / 3046) 110KVA,
alternador trifàsic, síncron, autoregulat, auto excitat, sense escombretes, 4
pols, eficiència 93%, tensió 230/400V 50Hz, Cos de fi 0,8 i amb regulació de
tensió AVR d'alta precisió
* Carrosseria metàl·lica insonoritzada per treballar al intempèrie, pressió
sonora 67dBA a 7mts. Inclou silenciós incorporat i integrat al interior de la
carrosseria de 35dBA d'absorció acústica. Inclou silenciós de gasos
escapament d'alta atenuació instal·lat en el tram vist de la sortida de fums per
disminuir la pressió acústica indicada.
* Motor diesel 4 temps 1.500rpm amb injecció directa amb bomba rotativa.
Consum al 50% 17 l/h, al 75% 25 l/h i al 100% 30 l/h.
* Refrigeració per radiador de 4KW i refredat per aigua amb glicol al 50%
* Bateria d'arrencada automàtica elèctrica de 12V amb alternador de carrega i
carregador de bateries
* Certificat d'emissions de gasos d'escapament Fase III
* Quadre de control i maniobra amb micro processador de detecció d'alarmes
per protecció del conjunt. La central de control al detectar una fallada en la
tensió de xarxa del subministrament d'emergència de la companyia elèctrica,
dona l'ordre d'arrencada automàtica al grup i emet una senyal a la
commutació perquè es transfereixi la carrega al generador. Quan es
restableix el servei de xarxa del subministrament d'emergència de la
companyia elèctrica, el grup es para i de nou es transfereix la carrega a la
xarxa.
* Protecció de la línia de potencia format per interruptor automàtic
magnetotermic tetrapolar de 150 A, amb protecció diferencial regulable amb
temps i intensitat. Com que els contactors del quadre de commutació són de
70 A d'intensitat nominal a la sortida de la protecció del grup s'instal·larà un
quadre amb una protecció de 63A.
* El neutre es connectarà a terra independent de la instal·lació. El xassís es
connectarà al terra existent en l'edifici. Es disposarà d'un interruptor de parada
d'emergència inclòs en el quadre de control.
* Bancada metàl·lica amb peus de sopors al terra, incloent dipòsit de gasoil
amb una capacitat per 8 hores de treball al 80% de la carrega. Inclou boia de
nivell i silenblocs anti vibracions
Grup ENERCO 110KVA
Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens
Altres conceptes

BGC10001
BGWC1000

P- 30

Data: 28/04/17

u

u

m

u

Subministrament i muntatge de Kit de comunicació de paràmetres del grup
electrogen via Ethernet i kit d'enviament de senyal d'alarma via GSM. No
s'inclou targeta SIM.
Sense descomposició
Subministrament i muntatge de silencios de gasos d'escapament addicional al
ja subministrat en el grup electrògen.
Sense descomposició
Subministrament i muntatge sortida de fums per evacuació de gasos del
motor format per xemeneia d'acer inoxidable de doble paret, aïllada amb llana
de roca i homologada per escapament de gasos de grup electrogen. La
xemeneia es suportarà amb abraçadores, s'inclourà i disposarà d'acoblament
al grup, colzes i sortida tipus pic de flauta. Diàmetre interior 125mm i exterior
de 175mm. Temperatura dels fums a la sortida del motor 498ºC. Cabal dels
fums 593 Kgr/h
Sense descomposició
Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix
estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Pàg.:

5

PREU
17.392,85 €

17.230,25000 €
74,00000 €
88,60 €
440,92 €

440,92 €
781,09 €
781,09 €
254,20 €

254,20 €
23,72 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
BGD14210

UA

BGYD1000

P- 34

EGDZ1102

u

BGDZ1102

P- 35

EH61RC69

u

BH61RH6A

P- 36

EHA10001

u

BHA1H3N0
BHWA1000

P- 37

EHV20001

u

BHV20001

P- 38

EM111120

u

BM111120
BMY11000

P- 39

ER4DN422
BR4DN422

u

Data: 09/03/17

DESCRIPCIÓ
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de
llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard
Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra
Altres conceptes
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i col·locat superficialment
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat
en caixa estanca i per muntar superficialment
Altres conceptes
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 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial
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 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt
Altres conceptes
Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat, muntada
superficialment al sostre. IP-65
Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat
Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs
fluorescents
Altres conceptes
Sensor de moviment amb temporització de 30´´ a 10 minuts amb capacitat
d'accionament de dues pantalles fluorecents de 1x58W, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat
Sensor de moviment amb temporització de 30´´ a 10 minuts
Altres conceptes
Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons
norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment
Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície
Part proporcional d'elements especials per a detectors
Altres conceptes
Subministrament d'Hedera helix d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l
Hedera helix d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,5 l
Altres conceptes

Pàg.:

6

PREU
7,93000 €
4,12000 €
11,67 €
32,98 €
22,01000 €
10,97 €
73,08 €

66,50000 €

6,58 €
53,55 €

42,14000 €
1,32000 €
10,09 €
80,97 €

70,00000 €
10,97 €
33,49 €
22,60000 €
0,35000 €
10,54 €
1,44 €
1,44000 €
0,00 €
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DESCRIPCIÓ

Pàg.:

7

PREU

Desmuntatge de grup electrogen existent en el soterrani, per tal de poder
realitzar aquest treballs serà necessari:

5.135,29 €

o Desmuntatge del sostre metàl·lic del pàrquing
o Desmuntatge de la finestra existent. S' fos necessari desmuntatge de
barana d'escala.
o Buidat de líquids fungibles del grup existent i gestió dels mateixos en un
centre recuperació autoritzat i
desmuntatge de xemeneia de
ferro. Tapat de forats i repàs de pintura.
o Desmuntatge a peces i retirada del grup existent i gestió dels mateixos en
un centre recuperació
autoritzat. Desmuntatge del quadre de control
i del cablejat associat.
o Tornar a instal·lar la finestra i el sostre metàl·lic del pàrquing
o S'inclouen les ajudes de paleteria i manyeria. S'inclou qualsevol repàs de
paleteria i pintura
Sense descomposició
P- 41

P- 42

XXXX0002

XXXX0003

Ud

Ud

Desmuntatge d'estructura i sostre de xapa del parquing i part proporcional de
2 pilars metàl.lics en la zona afectada per la instal.lació del nou grup. S'inclou
retirada a abocador control.lat i pagament de taxes de residus.
Sense descomposició
Ajudes de paleteria per el pas d'instal.lacions format per:

5.135,29 €
30,00 €

30,00 €
500,00 €

* Entrada de canalització enterrada a planta soterrani fent un pas de 30cm en
paret d'obra de fabrica de 30cmm d'amplada
*3 pasos de paret de 15cm per safata rejiband de 200x60mm
S'inclou el tapat del pasos i petits repasos de pintura

P- 43

P- 44

P- 45

P- 46

XXXX0004

XXXX0005

XXXX0006

XXXX0007

m2

Ud

m2

Ud

Sense descomposició

500,00 €

Panell ACUSTIMODUL-80 450x3000mm per tancament de 4 parets i sostre.
Subministrament i muntatge de tancament acústic d´ ACÚSTICA INTEGRAL
o equivalent. Formada per panells modulars tipus Acustimódul-80 amb un alt
aïllament acústic, construits en xapa galvanitzada prelacada en color gris clar
similar Ral 9002. Xapa exterior llisa d' 1 mm.e., material absorbent intermedi
de llana de roca de 70 Kg/m³ de densitat, acabada amb vel negre i xapa
interior multiperforada de 0,5 mm.e., amb estructura de suport i anclatje
realitzada mitjançant perfils metàl·lics amb pintura d'imprimació i acabat pintat
en color gris clar.
Sense descomposició

98,32 €

98,32 €

Realització de l'estructura principal de soportació del recinte del grup amb
pilars 80x80x3mm amb acabat pintat i fixats a la bancada. Realització de
l'estructura del sostre. Conjunt d'estructura de tancament acústicmodul-80,
format per estructura tipus portic amb 4 pilars cantoners 80x80x3mm i 4 pilars
intermitjos de 80x80x3mm, estructura de sostre amb travessers de
80x80x3mm.
Sense descomposició

626,22 €

Realització del sostre impermeabilitzat amb xapa grecada prelacada.
Sense descomposició

58,82 €

Subministrament i muntatge de silenciadors Acustica Integral o equivalent
SNA10-36-L1500mm amb suports especials fixats a l'estructura principal.
Dimensions 2500x900x1500mm
Sense descomposició

626,22 €

58,82 €

1.339,49 €

1.339,49 €
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NÚMERO
P- 47

P- 48

P- 49

CODI
XXXX0008

XXXX0009

XXXX0010

UA
Ud

Ud

Ud

Data: 09/03/17

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

8

PREU

Estructura de suportació del silenciador

218,48 €
Sense descomposició

218,48 €

Subministrament i muntatge de porta metàl·lica amb clau i barra antipànic , de
les següents característiques, marca Acustica Integral o equivalent, model
RS5C/23. Porta acústica doble fulla Acustimódul-80 de dimensions 2315 x
2050 mm. i 69mm de gruix, sense visor, fabricada en xapa prelacada de 1,2
mm. de gruix repleta de materials fono absorbents, tanca de pressió exterior i
galze amb junta perimetral. Marc especial per a tancaments i barreres
realitzats amb Acustimódul-80. Acabat estàndard lacat en color gris clar
(similar RAL 9002). Apertura màxima de les fulles: 160º, índex global de
reducció acústica, Rw: 37 dB. Certificat acústic: LGAI nº 21.020.377 M1
Sense descomposició

1.781,84 €

Subministrament i muntatge de conducte connexió silenciador desde sortida
de gasos calents 0.6m2 del grup electrògen fins a silenciador de
2500x900x1500mm. La unió entre la sortida del grup i el conducte de xapa es
realitzarà amb una lona resistent a la temperatura de gasos calents del
radiador.
Sense descomposició

1.781,84 €
480,00 €

480,00 €
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ENERGIA Y COMPONENTES, S.L.
Grupos electrógenos de 2 a 2000KVA
Sistemas para soluciones energéticas

CARACTERISTICAS TECNICAS GRUPO ELECTROGENO TIPO
E-110S/I TierIII
POTENCIA EN SERVICIO CONTINUO (P.R.P.): (ISO8528)
Se aplica a la máxima potencia eléctrica en servicio nominal admitida, con cargas variables que de media no
superen el 70% de su valor.
Hay limitación de 2000horas de servicio por año, respetando las paradas por mantenimiento establecidas y
puede distribuir un 10% de sobrecarga durante 1 hora cada 12 horas.
POTENCIA EN SERVICIO DE EMERGENCIA (L.T.P): (ISO8528-1 / 3046)
Se aplica a la máxima potencia eléctrica en servicio de emergencia en el caso de fallo de red eléctrica fiable, con
cargas variables que no superen el 80% de su valor y durante un tiempo máximo de 500h por año. Al 100% de la
carga se admiten 25h/año.
En estas condiciones no se permite sobrecarga alguna.

CARACTERISTICAS GENERALES GRUPO ELECTROGENO
Motor y alternador con acoplamiento directo de tipo mono-block con discos flexibles.
Bancada en acero, soldada, pintada y con patas para elevación y transporte del grupo electrógeno.
Silentblocks antivibraciones (4) entre el conjunto motor-alternador y la bancada del grupo.
Depósito de gasoil integrado en bancada, de 200litros y autonomía de 8h al 80% de la carga.
Carrocería metálica insonorizada apta para trabajo a la intemperie. 67dBA a 7m
Potencia en servicio continuo:
Potencia en servicio emergencia:
Amperios en emergencia:
Tensión Trifásica:
Velocidad:
Frecuencia:
Factor de potencia:
Fases:

100kVA / 80kW
110kVA / 88kW
155A
400/230V
1.500r.p.m.
50Hz
0,8
3+N

Condiciones ambientales de referencia: 1000mbar, 25ºC, 30% humedad relativa (Según ISO3046)
Variación potencias en ±5%

CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES DIRECTIVAS DE MARCADO CE
• 97/68/CE de Emisión de Gases y Partículas contaminantes (mod. 2002/88/CE y
2004/26/CE)
• EN12100, EN13857, EN60204
• 2006/42/CE Seguridad en Máquinas
• 2006/95/CE de Baja Tensión
• 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética
• 2000/14/CE Emisiones sonoras de máquinas de uso al aire libre (mod. 2005/88/CE)
Todos los equipos son probados en banco de pruebas antes de su envío durante 2horas y a
diferentes regimenes de carga. Los grupos automáticos se prueban en simulación de fallo de red.

ENERGIA Y COMPONENTES, S.L.
Oficinas y talleres: C/ Industria, nau 4 – P.I. Les Vives 08295 SANT VICENÇ DE CASTELLET (BARCELONA)
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CARACTERISTICAS GENERALES DEL MOTOR DIESEL
MARCA:
Modelo:
Tipo de motor:
Ciclo:
Refrigeración:
Potencia neta LTP:
Potencia neta PRP:
Nº Cilindros y disposición:
Cilindrada:
RPM
Tipo de Aspiración:
DIAMETRO / CARRERA:
Relación de compresión:
Regulación de velocidad:
Acoplamiento del volante:

• SISTEMA DE COMBUSTIBLE – GASOIL
- Tipo de inyección:
- Bomba de cebado mecánica:
- Filtro de gasoil:
- Consumo al 50% de la carga (l/h):
- Consumo al 75% de la carga (l/h):
- Consumo al 100% de la carga (l/h):

• SISTEMA DE ADMISION
- Tipo de aspiración:
- Filtro de aire:
- Caudal de aire:

IVECO
N67TM1F
Diesel
4 Tiempos
Líquido refrigerante
129kWm
117kWm
6*L
6.7l
1.500
Turboalimentado aftercooler
104/132mm
17,5 : 1
MECANICA
SAE3/11.5”

Directa con bomba rotativa
Si
Si
17
25
30

Turboalimentado
tipo seco, radial con indicador de
suciedad
470m³/h.

• SISTEMA DE REFRIGERACION

- Radiador con ventilador soplante mecánico de potencia 4kW. Instalado sobre soporte
específico en la bancada del grupo y con conexión a motor mediante manguitos de goma
flexibles para impedir la transmisión de vibraciones al conjunto y fijados con abrazaderas
inoxidables. Con protección de correas. Bomba centrífuga accionada por correas.
- Tipo agua refrigeración anticongelante:
Agua al 50% de glicol - antioxidante
- Caudal de aire del radiador:
3.2m³/s
- Tº de termostato máx.:
103º
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• SISTEMA DE LUBRICACION COMPLETO
- Tipo de aceite:
- Viscosidad:
- Filtro de aceite:
- Bomba de vaciado manual:
- Capacidad aceite total (cárter+filtros):
- Consumo de aceite:
- Mínima presión aceite:

APICF4
15W40
Si
Opcional
12litros
<0.10% de fuel
300kPa (dispone de alarma)

• SISTEMA DE GASES DE ESCAPE COMPLETO
- Sistema de salida gases combustión mediante tubo flexible que une el motor con el
silencioso residencial de alta atenuación instalado en interior de la carrocería y fijado en
la bancada con tornillería inoxidable. Incluyen clapeta antilluvia los grupos instalados en
intemperie.
- Diámetro en la salida de motor:
80mm
- Salida gases respiradero:
Canalizados
- Máxima contrapresión aceptable:
50mbar
- Caudal:
593kg/h
- Tº :
498º

• SISTEMA DE ARRANQUE COMPLETO
- Sistema de arranque debidamente cableado con terminales para borne de baterías.

- Se incluye soporte de fijación de baterías que impide que estas se desplacen durante las
maniobras de traslado del grupo electrógeno.
- Tipo de arranque:
Motor Eléctrico a 12V
- Batería:
12VC - 180Ah
- Potencia motor:
3kW
- Alternador de carga de baterías con toma tierra:
Si, de 90A 14V
- Alarma avería del alternador/rotura de correas:
Si
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CARACTERISTICAS GENERALES DEL ALTERNADOR
Trifásico con neutro accesible
Síncrono
Autoregulado
Autoexcitado
Sin escobillas
Soporte directo monopalier
Acople mediante discos flexibles
Base en acero soldado de gran resistencia, barnizado antióxido estándar tropicalizado aplicado por
inmersión para un óptimo aislamiento (opcionalmente marino)
Fácil acceso a las conexiones y a la placa de regulación. Partes móviles protegidas con chapa
perforada que permiten la ventilación.
Marca:
MeccAlte
Potencia PRP/LTP:
100/110kVA
Corriente PRP:
140A
Aislamiento:
Clase H/H
Fases:
3
Polos:
4
Factor de potencia:
0.8
Protección:
IP-23
Caudal de aire: 0.35m³/s Ventilador colado de aluminio
Conexión:
Estrella-Serie
Nº de Hilos:
12
Eficiencia:
93%
Regulación de tensión:
AVR - Electrónica de alta precisión.
Precisión de ±1% con potenciómetro
Transformadores de intensidad:
3
Cableado asilado de cobre con terminales de pala:
De la sección adecuada hasta
interruptor magnetotermico.
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DATOS CENTRAL DE CONTROL
MODELO CENTRAL DE CONTROL
Comap

Comap
Automático
Parámetros y funciones Manual
FTR

Lecturas
grupo y red

Lecturas
motor

alarmas
motor

Alarmas
alternador

Funciones
Comunicación

Tensión grupo entre fases
y fase-neutro
Tensión red entre fases y
fase neutro
Detección fallo tensión red
Frecuencia grupo
Intensidad grupo (3 fases)
Potencia (KVA)
Tiempos de espera
R.P.M Motor
Presión aceite
Tº de agua
Nivel combustible
Tensión baterías
Horas de funcionamiento
Baja presión de aceite
Alta temperatura agua
Bajo nivel refrigerante
Bajo nivel de combustible
Fallo de arranque
Baja tensión de batería
Rotura de correas
Sobre velocidad
Aviso mantenimiento
Paro emergencia
Alta/Baja frecuencia
Alto/Bajo voltaje
Sobrecarga
Alarmas opcionales
Arranque remoto
Test
Varios intentos arranque
Precaldeo motor
Gestión conmutación
Entradas configurables
Salidas configurables
Temp. maniobra contactor
Temp. arranque y paro
Sincronismo entre grupos
y/o red
Histórico de eventos
Varios idiomas
RS232
RS485
J1939
Modem GSm
TCP/IP Ethernet

Comap
Aut. FTR +
comunicación a PC

Comap
Sincronismo entre
grupos y/o red

•

•

•

•

x

•

•

•

x
•
•
x
x
x
x
x
•
x
•
•
•
x
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
x
•
•
x
x
x
x
x

•
•
•
•
•
x
•
•
•
•
•
•
•
x
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
x
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•
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CUADRO DE CONTROL MANUAL ESTANDAR:

El grupo arranca al recibir una señal aportada manualmente.
Incluye microprocesador con software de alarmas para protección del grupo.
Pantalla con visualización digital de todos los parámetros relevantes.
Incorpora posibilidad de arranque a distancia a través de una señal.
Consultar manual de la central ( opción estándar )

CUADRO DE CONTROL AUTOMATICO ESTANDAR:

La central de control al detectar un fallo en la tensión de red da la orden de arranque
automáticamente al grupo y se emite una señal a la conmutación para que se transfiera la carga al
generador, cuando se restablece por completo el servicio de red, el grupo se para y de nuevo se
transfiere la carga a la red.
Incluye microprocesador con software de alarmas para protección del grupo.
Pantalla con visualización digital de todos los parámetros relevantes.
Incorpora posibilidad de arranque a distancia a través de una señal.
Fácil conexión a conmutación suministrada por ENERCO o bien por el cliente a realizar con sólo 6-8
cables de sección 1.5mm². La conmutación puede estar separada del grupo, instalada dónde más
convenga al cliente.
Posibilidad de arranque del grupo para pruebas sin carga y en modo test.
Consultar manual de la central ( opción estándar )

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- Protección de sobre intensidades alternador:
Int.magneto térmico de 160A - 4
polos debidamente cableado hasta alternador e incluyendo protecciones. Se instala en cuadro
eléctrico integrado en el propio grupo con puerta de seguridad y ventana de inspección IP55
- Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad):
Opcional
- Desconectador de baterías:
Opcional
- Seta paro emergencia:
Si
- Protección elementos móviles y calientes:
Si
- Instalación eléctrica de toma de tierra:
Si
- Conexión prevista para pica de tierra:
Si (no incluye pica)

ELEMENTOS COMUNES
- Depósito de gasoil:
200litros (Incluido)
- Silencioso de gases de escape residencial:
Integrado en interior de la carrocería.
- Cargador de baterías auxiliar:
12V-3A (incluido en grupos automáticos)
con regulación de carga y de tensión de salida. Instalado en el cuadro eléctrico de control.
- Resistencia de caldeo agua:
500W (opcional)
- Resistencia de caldeo alternador:
Opcional
- Base CETAC de 32A y schuko de 16A:
Opcional
- Conmutación en armario suelto (opcional):
Conmutador motorizado de 4polos – 160A. Con 3
posiciones de maniobra, mando manual y alimentación auxiliar a 230V. Fácil cableado a grupo.
- Remolque para transporte:
Homologado ó obra (opcional)
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ENERGIA Y COMPONENTES, S.L.
Grupos electrógenos de 2 a 2000KVA
Sistemas para soluciones energéticas

DIMENSIONES
LARGO: 3.000mm
ANCHO: 1.100mm
ALTO: 1.750mm
PESO: 2.150kgs

DATOS INSTALACION EN HABITACULO CERRADO
- Dimensiones mínimas del habitáculo:
- Dimensión reja salida de aire en grupo:
opcionalmente salida por la parte frontal)
- Dimensión ventana salida de aire del habitáculo:
- Dimensión ventana entrada de aire del habitáculo:
- Diámetro de chimenea en salida de grupo:
- Diámetro de chimenea recomendado:

Largo: 5,5m * Ancho: 4,0m * Alto: 3,0m
0,5m² (salida por el techo,
1m²
2*1m²
100mm
110mm
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ENERGIA Y COMPONENTES, S.L.
Grupos electrógenos de 2 a 2000KVA
Sistemas para soluciones energéticas

INSTALACION EN INTERIOR DE HABITACULO

NOTA: Bajo pedido, existe la posibilidad de realizar la salida del aire caliente de
refrigeración por la parte frontal del grupo, manteniendo la salida de escape por el
techo.
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ENERGIA Y COMPONENTES, S.L.
Grupos electrógenos de 2 a 2000KVA
Sistemas para soluciones energéticas

CARROCERIAS INSONORIZADAS PARA MOTORES REFRIGERADOS POR AGUA A 1.500RPM
DE 100 A 800KVA

Carrocerías modulares metálicas de alta robustez, con puertas 100% abatibles permitiendo una
perfecta accesibilidad a los distintos componentes del equipo, de chapa decapada y laminada en frio,
punzonada y plegada de 2mm de espesor, con puente de elevación exterior o interior para facilitar su
izaje y manejo. Se incluye registro de llenado de agua radiador.
Se incluyen uno ó dos (según potencia) cuadros eléctricos integrados, con cerradura y con puerta que
dispone de ventana de inspección. Como estándar en las carrocerías con doble cuadro, el cuadro de
maniobra se encuentra en el lado derecho y el de potencia ó interruptor de protección en el izquierdo.
En las carrocerías con un solo cuadro se encuentra generalmente en el lado izquierdo del alternador
(vista extremo alternador)
Tornillería de fijación y arandelas de acero inoxidable.
Aislamiento termo-acústico en goma espuma de 40mm, con atenuación sonora de 35dBA, máxima
seguridad contra el fuego, con grado de seguridad “M – 1”, protegida mediante velo plástico de color
negro anti-absorvente impidiendo la adherencia de suciedad y facilitando su limpieza.
Nivel de Ruido del equipo: 66dBA a 10m al 100% de la carga @50HZ
Nivel de Ruido del equipo: 67dBA a 7m al 75% de la carga @50HZ
Ventana de expulsión del aire caliente de refrigeración situada en el techo de la carrocería y protegida
con reja antipájaros. (como opcional expulsión por el extremo motor)
Ventana de impulsión del aire externo para la refrigeración, situada en la base ó en el extremo de la
carrocería y protegida con reja antipájaros. Se incluye cajón de absorción acústica.
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ENERGIA Y COMPONENTES, S.L.
Grupos electrógenos de 2 a 2000KVA
Sistemas para soluciones energéticas

Cerraduras de alta fiabilidad pavonadas en negro y con llave, bisagras electrocincadas pintadas en
negro.
Silencioso residencial de gases de escape alojado en el interior de la carrocería, apoyado sobre
bastidor de acero, con 2 cámaras de resonancia formadas por lana de roca basáltica protegidas con
chapa perforada y para una absorción acústica de 35dBA. Se incluye clapeta antilluvia en los grupos
instalados a intemperie. Conexión a salida de gases del motor mediante codos de acero y tubo flexible
galvanizado y recubierto por tela de fibra cerámica anticalórica.
Situación a izquierda ó derecha de la carrocería según modelo de motor.
Bancada de acero electro soldada de perfil en U con tirantes de refuerzo, con viguetas tipo U
traveseras de refuerzo y apoyo de motor y alternador, soporte independiente para radiador en los
motores que no lo incorporan solidario al mismo.
Incluye depósito en la misma para una autonomía estándar de 8horas al 80% de la carga. Se incluye
tapón de drenaje, indicador de nivel electrónico y boca de llenado exterior con tapón y llave. Se
incluyen silentblocks antivibraciones de elasticidad apropiada al peso e instalados entre la bancada y el
conjunto monoblock motor-alternador. Se incluyen patas de apoyo de 10cm de alto para evitar el
contacto directo con el suelo y permitir la perfecta conservación del acero evitando humedades.
Posibilidad de acople a remolque para su transporte y almohadillas de caucho para conseguir un
óptimo aislamiento de vibraciones que se pudieran transmitir al suelo.
Pintura en polvo epoxídico, con acabado liso o granulado, tratamiento desengrasante y fosfatado
previo con secado al horno. Tratamiento anti corrosión para instalación a intemperie.

NOTA: Los datos técnicos de esta ficha son aproximados, pudiéndose variar según necesidades de los componentes y sin previo aviso.

-

Otros documentos relacionados:

Esquemas eléctricos
Manual de instalación
Manual de mantenimiento
Certificados CE

ENERGIA Y COMPONENTES, S.L.
Oficinas y talleres: C/ Industria, nau 4 – P.I. Les Vives 08295 SANT VICENÇ DE CASTELLET (BARCELONA)
Tlf.: + 34 902 15 52 25 www.enerco.es
e-mail: info@enerco.es

FICHA DE PRODUCTO
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ACUSTIMÓDUL-80A
Paneles acústicos aislantes y absorbentes.

Insonorización
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PRESENTACIÓN
Los paneles acústicos de la gama Acustimódul-80A se
utilizan para la construcción de cabinas, cerramientos y
barreras acústicas para el tratamiento del aislamiento acústico
de todo tipo de maquinaria.

APLICACIONES
Cerramientos de interior y exterior, cabinas acústicas,
cabinas de descanso y control, cerramientos acústicos para
climatización e industria en general. Barreras o pantallas
acústicas para climatización, frío industrial o comercial.

DATOS TÉCNICOS
Exterior: Chapa lisa prelacada de 1 mm. e.
Interior: Chapa multiperforada prelacada 0,5 mm. e.
Color: Gris claro similar RAL 9002. Otros colores RAL bajo pedido.
Material absorbente: Lana de roca de 70 Kg/m³.
Acabado: En velo negro.
Dimensiones: 450 x 2000, 2500, 3000 ó 4000 mm.
Espesor: 80 mm. Peso: 21 Kg/m².
Porcentaje de superficie perforada: 28 %.
Tensión máxima admisible: σ = 224 N/mm².
Módulo de Young: E = 210.000 N/mm².
Reacción al fuego: B s1 d0 según AITEX Nº 14AN1833.
Aislamiento acústico: APPLUS Expte. Nº 12/4570-709.
Absorción acústica: APPLUS Expte. Nº 12/4570-708.
Marcado CE.
60

IMÁGENES
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Coeficiente de absorción (α)

Índice de reducción acústica, R (dB)
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VENTAJAS
Paneles modulares de fácil y rápido montaje. Gracias al
sistema de machihembrado el conjunto dispone de mayor
estanqueidad y menor índice de fugas lo que se traduce en
mayor aislamiento.
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Acustimódul-80A

Índice global de reducción acústica, Rw (C;Ctr):
Índice evaluación aislamiento ruido aéreo DLR
Índice evaluación absorción acústica DLα
Coeficiente de absorción sonora ponderado αw:
Clase de absorción acústica:
www.acusticaintegral.com

32 (-1;-6) dB
26 dB - Categoria B3
15 dB - Categoria A4
1,00
A
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Paneles acústicos aislantes y absorbentes.
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
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Cerramientos o cabinas
Una vez realizadas las paredes se procede a la construcción
del techo mediante perfil PF80/03 y perfil de acabado PF80/04.
Para instalaciones en el exterior donde se desee además
estanqueidad al agua de lluvia, se recomienda la construcción
un techo adicional de chapa grecada impermeable en la parte
superior de la instalación.
Barreras o pantallas
Se recomienda la construcción de caballetes de refuerzo y
puntos de fijación cada 3 m.
Accesorios
Tanto las puertas acústicas RSC como los visores acústicos
VRC ó VRCS están dimensionados para su instalación entre
paneles modulados en múltiplos de 450 mm.
Se pueden instalar silenciadores para sistemas de ventilación
acordes con el aislamiento global previsto.
CROQUIS / PLANOS
450

PF80/03

200

25

250

25

Panel
esquina

3 mm.

Panel
AC-80A

4 mm.

6 mm.

PF80/01

5 mm.

PERFILERÍA
Realizada en chapa lisa galvanizada y prelacada de 1,2 mm.e, conformada para su ensamblaje con los paneles y con
longitud máxima de 3.000 mm. Espesor especial de 2,5 mm. para barreras e instalaciones especiales.

PF80/07
PF80/03
PF80/01

PF80/09
Perfil Omega

PF80/04

PF80/02

PF80/08

+ 34 902 160 585
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El suelo donde se alojará el cerramiento o cabina acústica
debe estar bien nivelado. En el caso de barreras acústicas se
construirá un zuncho de nivelación perimetral de obra civil.
Se recomienda instalar los paneles en posición vertical
uniéndolos por su parte machihembrada.
Con la ayuda de la perfilería especial PF80 (ver croquis adjunto)
se procede al ensamblado de los paneles modulados en ancho
de 450 mm. Se pueden fabricar bajo pedido paneles de medidas
especiales de ancho según necesidades.

FICHA DE PRODUCTO

RS5C - 46 dB

Acústica Integral

FC-RS5C
Revisión: 3
Fecha: 12/02/2016

Puertas acústicas para Acustimódul-80

Insonorización
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VENTAJAS
Puerta acústica con el diseño del marco especial para encajar
en el sistema modular Acustimódul-80.
Dimensiones proporcionales al ancho estándar del módulo.
Aislamiento y estética acordes con Acustimódul-80.
Fabricación propia automatizada. Modelos estándar y
medidas especiales.
APLICACIONES
Cerramientos, cabinas y barreras acústicas realizadas con
Acustimódul-80.
ACCESORIOS ESPECIALES (bajo pedido)
Visor circular o rectangular, Cerradura vista, Antipánico.

DATOS TÉCNICOS
Descripción: Puerta acústica de 69 mm. de espesor, compuesta
de marco y hoja metálicos en chapa de 1,5 mm. de espesor,
rellena de materiales fonoabsorbentes. Provista de doble burlete
perimetral.
Cierre: De presión exterior.
Tratamiento superficial: Imprimación sintética (preparada para
pintar). Color pintura RAL bajo pedido.
Transmitancia térmica: 1,93 W/m²K.
Certificado acústico: APPLUS Nº 08/32311060 válido para la
puerta sin accesorios.

DIMENSIONES ESTÁNDAR
Una hoja (ancho x alto mm.)
Modelo

Dim. Int.

Dim. Ext. Luz.Panel

RS5C/01

825x1910

965x2050 865x1950

RS5C/02 1275x1910 1415x2050 1315x1950
Dos hojas (ancho x alto mm.)

Puerta acústica RS5
70

Índice de reducción acústica, R (dB)
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PRESENTACIÓN
La gama de puertas acústicas RS5C diseñadas y fabricadas
por Acústica Integral, responden a las exigencias del
mercado. Son puertas homologadas de altas prestaciones,
calidad, robustas y de gran rendimiento.

f

(Hz)

60

R

(dB)

125 34,3

Modelo

Dim. Int.

Dim. Ext. Luz.Panel

RS5C/21 1275x1910 1415x2050 1315x1950
RS5C/22 1725x1910 1865x2050 1765x1950

50

250 42,0

RS5C/23 2175x1910 2315x2050 2215x1950

40

500 44,4

Hojas asimétricas (848+427) para RS5C/21

30

1K 43,4

DETALLE MANIJA

2K 47,9

20

4K 52,2
10
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1K
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4K

Frecuencia (Hz)

RS5C
Índice global de reducción acústica, Rw (C;Ctr):

Índice global de reducción acústica ponderado A, RA:
www.acusticaintegral.com

46 (0;-3) dB
45,6 dBA
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INSTRUCTIONES DE MONTAJE

Forma de manejo:
- Equipadas con cierre presión: Para abrirla agarrar firmemente la
manivela, girarla en el sentido de las agujas del reloj y empujar la
hoja; para cerrarla agarrar firmemente la manivela, traer la hoja al
cerco y solo en ese momento girar la manivela en sentido contrario
de las agujas del reloj hasta final de recorrido.
- Equipadas con barra antipánico: Para abrirla empujar la barra
hacia abajo y empujar la hoja; para cerrarla agarrar la barra o manija
y traer la hoja al cerco.
Restricciones de uso: No golpear la puerta con cualquier elemento
que la pueda deformar. Una vez abierta la hoja no colgarse de ella.
Cerrar la hoja con suavidad sin dar portazos.
Mantenimiento preventivo: Recomendamos una revisión anual, para ello Acústica Integral dispone de un
contrato tipo en el que revisaremos: Elementos móviles de las puertas ( Bisagras, manivelas, y cerraduras): limpieza,
engrase, regulación y comprobación del buen funcionamiento de todas las partes. Burletes o juntas intumescentes:
sustitución de las partes dañadas o con mal funcionamiento. Verificación de holguras.
CROQUIS / PLANOS

69

38

70
70

Dimensiones Interiores

Dimensiones Exteriores

70

Detalle marco perimetral

58
Dim.Interiores

35

104

23

Luz panel Acustimódul-80

33

70

Dim.Exteriores

Detalle marco inferior

70

Dimensiones Interiores

70

Nota: Apertura máxima de las hojas: 160º

Dimensiones Exteriores
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La puerta RS5C debe colocarse con la hoja cerrada, no abrir hasta
asegurar el nivel y que este bien sujeta. Colocaremos la puerta
en el espacio elegido, apoyándola y embutiendo en el marco del
panel. Seguiremos colocando paneles a continuación. En la parte
superior de la puerta se colocan los paneles cortados a la medida
oportuna del cerramiento o barrera. Una vez nivelada la puerta fijar
con tornilleria a los paneles.

ENERGIA Y COMPONENTES, S.L.
C/ Industria, nau 4 – P.I. Les Vives
08295 SANT VICENÇ DE CASTELLET (BARCELONA)
Tlf.: (+ 34) 902 15 52 25
www.enerco.es
e-mail: info@enerco.es

Salida de aire de refrigeración del grupo: Reja de 1.180mm de largo * 506mm de ancho.
Salida de gases de escape: tubo de 90mm diámetro (si el tramo de chimenea es superior a 6m , esta debe ser de 125mm interior)
Se recomienda instalar chimeneas del tipo GE30 de doble pared inoxidable.
La chimenea puede ir por el interior del conducto de salida de aire caliente de refrigeración.
- Ventana para la entrada de aire en la sala = 0.5m² espacio útil libre (no es necesario hacer conducto hasta el grupo)
- Ventana para la expulsión de aire caliente de refrigeración de la sala = 0.8m² (el conducto debe ser tipo embudo ya que la salida del grupo es de
0.6m² y se debe aumentar hasta 0.8m². También hay que instalar rejas antipájaros y antilluvia)
A (largo habitáculo) = 4.750mm
D = 3.000mm
Ancho habitáculo = 3.600mm
NOTA: La salida de aire caliente puede estar ubicada en el frontal del grupo electrógeno, en lugar del techo, bajo petición expresa.

23 PLÀNOLS
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PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU SUBSTITUCIÓ GRUP ELECTRÒGEN PANTÀ

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials
ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
Pàgina: 2
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- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla
total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
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barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:

-

-

- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.
39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
Identificació del ciment, additius i addicions
Designació específica del lloc de subministrament
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
Hora límit d'us del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a màxim:
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- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la
freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE
EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
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No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)
K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
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- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En
altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar
la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot,
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula
següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A1 - FILFERROS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
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El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A3 - CLAUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A31000.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas
UNE 17033:1966 Puntas
UNE 17034:1966 Puntas
UNE 17035:1966 Puntas
UNE 17036:1966 Puntas

redondeadas de cabeza
redondeadas de cabeza
redondeadas de cabeza
de cabeza cónica.
redondeadas de cabeza

plana lisa. Medidas.
plana rayada. Medidas.
plana ancha.
perdida.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0B -

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B30001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
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- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de
la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar
trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
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MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i
que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una
instal·lació industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja
d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre
elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons
siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o
d'un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més
gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures
aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra
longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de
contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
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- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons
article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de
l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de
l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la
quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es
realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament
de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del
cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades
de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i
químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat
de control de producció per a ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a
mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els
següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i
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l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els
assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de
redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura,
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada
mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels
diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer
disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla
de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix,
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF
haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control
d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE
36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE
36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les
especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
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La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2 - TAULONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D21030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
Pàgina: 14

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU SUBSTITUCIÓ GRUP ELECTRÒGEN PANTÀ

- Torsió:

± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D3 - LLATES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
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¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D8 - PLAFONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D81480.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a
evitar deformacions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos
previstos.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posició.
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable
de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DZA000,B0DZP400.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o
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l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a
sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni
la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació
antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge:

1 any

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 -

CAIXES I ARMARIS

BG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG144702.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes per a quadres de distribució amb o sense porta.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Metàl·lic
- Plàstic i metàl·lic
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S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Per a encastar
- Per a muntar superficialment
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i
una tapa, amb porta o sense.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
El cos ha de portar regleta de borns per a connectar neutres o terres i ha d'oferir la
possibilitat de connectar-hi altres cables.
PLÀSTIC:
El cos ha de ser de plàstic i ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis
per a la seva fixació.
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha
d'anar fixada al cos.
La porta ha de ser del mateix material que la resta i ha de tancar per pressió.
METÀL·LICA:
La tapa ha d'ésser de xapa d'acer protegit amb pintura anticorrosiva interiorment i
exteriorment i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de
maniobra amb una tapeta extraible per filera.
Ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
El cos ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i
exteriorment.
Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm
PER A ENCASTAR:
Ha de portar obertures per al pas de tubs.
La porta i el bastiment han de ser de xapa d'acer protegida amb
interiorment i exteriorment i ha de tancar per pressió.
Amplària del perfil: 35 mm
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880): 45 mm
Grau de protecció amb tapa i porta (UNE 20-324): >= IP-425
Grau de protecció amb tapa (UNE 20-324): >= IP-405

pintura

anticorrosiva

PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:
Ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.
AMB PORTA:
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha
d'anar fixada al cos.
La porta ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i
exteriorment i ha de tancar per pressió.
PLÀSTIC-METÀL·LICA AMB PORTA:
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a mínim. Ha
d'anar fixada al cos.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

Pàgina: 19

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU SUBSTITUCIÓ GRUP ELECTRÒGEN PANTÀ

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 -

CAIXES I ARMARIS

BG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG151522.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense
defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
+------------------------------------------------------------------+
¦
Tipus
¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦Material
¦ Normal
¦ Estanca ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦
¦Plàstic
¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦ >= IP-545 ¦
¦
¦Plastificada
¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦
¦
¦Planxa d'acer ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557
¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557
¦
+------------------------------------------------------------------+
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
FOSA D'ALUMINI:
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La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de
material anticorrosiu.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG212810.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els
1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació
als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22TL10,BG220001,BG222A10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació
als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE
EN 50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un
país de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i
UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les
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comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG230001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal.
S'han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment.
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació
als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
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- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2D - SAFATES METÀL·LIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG2D0001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Safates metàl·liques.
S'han considerat els tipus següents:
- Xapa d'acer, cega o perforada
- Reixa d'acer
S'ha de considerar els tipus de safata de planxa d'acer següents:
- Llisa
- Perforada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície sense fissures. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular
a l'eix i sense rebaves.
Les unions s'han de fer mitjançant peces auxiliars.
Ha de suportar bé els ambients humits, salinosos i químicament agressius.
Potència de servei: <= 16 kW
Ha de complir amb les especificacions marcades per la norma UNE-EN 61537.
XAPA D'ACER GALVANITZAT:
Safata de xapa, amb les vores conformades per a permetre el tancament a pressió de la coberta.
REIXA D'ACER:
Safata obtinguda a partir del doblegament d'una graella.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: A cobert i protegides contra la pluja i les humitats.
REIXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
PLANXA:
En mòduls de llargària 3 m, s'admet una tolerància de ± 10 mm.
Inclou accessoris per a l'anul·lació d'obertures innecessàries.
Cada safata ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
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Cada component del sistema s'ha de marcar de manera duradora i legible amb les següents dades:
-Nom del fabricant, o de la marca comercial
-Marca d'identificació del producte concret
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG31J400,BG31G400,BG315190,BG3151A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general,
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar,
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S'han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV
0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina,
de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011
i UNE 21-022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser
raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
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Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
Cables tetrapolars:
Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i
verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)
¦ 0,7 ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):
>= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor
especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha
de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados
de los cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
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Nom del fabricant o marca comercial
Tipus de conductor
Secció nominal
Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de
proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per
tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF,
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG325130.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil
(PVC), UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil
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(PVC),UNE 21031
- Cables rígids de
UNE 21031
- Cables flexibles
211002
- Cables flexibles
211002
- Cables flexibles
21027
- Cables rígids de
21027

designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),
de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE
de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE
de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE
designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011
i UNE 21-022.
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de
tenir el mateix diàmetre.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):
+-----------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦
¦Gruix (mm) ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦1,8¦2,0¦2,2¦
+-----------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):
>= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor
especificat)
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1
aplicada al voltant del conductor.
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa)
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de
fums, gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE
211002.
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados
de los cables eléctricos.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o
iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas.
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CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto
termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para
instalaciones fijas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Llargària de la peça
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de
proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d'identificació
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)
(exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per
tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF,
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BG380900.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2
de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines o tambors.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Material, secció, llargària i pes del conductor
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG415A99,BG415DJK,BG415A9H.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de portar marcades les dades següents:
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell
- Número d'ordre de fabricació
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el
símbol A i situat a l'interior d'un rectangle.
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de
tensió nominal.
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de
figurar a la part frontal de l'interruptor.
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de
marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i
els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor.
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva
connexió correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de designar amb els símbols
corresponents.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar
marcades les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació
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- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de
dispar instantània
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz
(Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de
les unitats
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor.
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per
a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a
l'interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les
indicacions següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està
instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d'ús
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment
acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la
categoria d'ús B
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc
necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.

no

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han
de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre el
perfil.
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats
l'interruptor i els accessoris.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Pàgina: 33

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU SUBSTITUCIÓ GRUP ELECTRÒGEN PANTÀ

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

la

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
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documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG42129H,BG4243JD.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme"
en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components
contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i
llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar
clarament marcats.
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Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb
la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre
cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre
un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el
que ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents
als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de
funcionament assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de
portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències
diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues
amb els símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc
tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests
han d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb
la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o
qualsevol altre part mòbil de l'interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues
amb els símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els
que estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor
automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha
d'haver l'esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en
l'apartat anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs
diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el
desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic
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han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y
análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

la

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació
amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant
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- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 -

MECANISMES

BG63 - ENDOLLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG63D15S.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament
aïllant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals
per a contacte del conductor de protecció.
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte
adequada.
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: <= 400 V
Aïllament (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-315): Ha de complir
Temperatura: <= 25°C
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la
connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
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interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar
documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

la

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGC -

GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, SAI I SISTEMES DE CONTROL DE LA QUALITAT DEL
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

BGC1 - GRUPS ELECTRÒGENS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGC10001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Grup electrògen de fins a 1850 KVA, per a 230/400 V de tensió o amb selecció de tensió, amb
motor diesel fix i sistema de funcionament manual o automàtic.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un conjunt de motor diesel/alternador autorefrigerat, que ha
d'incorporar:
- Un regulador automàtic de velocitat
- Un dipòsit de combustible
- Filtres d'aire, d'oli i de combustible
- Un alternador amb regulador automàtic de tensió
- Dispositius de maniobra, de control i de protecció per al circuit de consum d'energia
elèctrica
El conjunt ha d'anar muntat sobre una bancada d'acer amb amortiment de vibracions, per a
instal·lació fixa.
També ha de portar bateria, motor elèctric d'engegada, generador per a la càrrega de bateria i
comandaments d'engegada.
Freqüència: 50 Hz
Alternador: Trifàsic, amb neutre accessible, sense escombreta
Grau (mínim) de protecció de l'alternador: IP-22X
Quan el sistema de funcionament és manual, l'engegada ha de ser manual.
Quan el sistema de funcionament és automàtic, l'engegada ha de ser automàtica, en 8 s aprox.,
en fallar el subministrament de la xarxa.
Toleràncies:
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- Variació de tensió admissible:

± 2,5% a qualsevol càrrega

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El grup s'ha de subministrar amb la documentació tècnica següent:
- Esquema i plànols de muntatge
- Descripció de les característiques
- Certificat d'assaigs de verificació del fabricant
- Instruccions d'engegada i d'ús
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Demanar al fabricant la documentació tècnica dels equips i verificar l'adequació de les
seves característiques al Projecte.
- Demanar del fabricant els protocols de proves previst per a la recepció dels equips
- Supervisió a fàbrica dels assaigs previstos, quan les característiques dels equips ho
aconsellin segons criteri de DF.
- Control de la documentació Tècnica subministrada
- Control de transport des de fàbrica fins a l'obra i control de càrrega i descàrrega.
- Control d'identificació final i lloc d'emplaçament.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà la documentació de tots els equips.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan l'incompliment afecti a la fiabilitat o seguretat dels equips, o a la seguretat de les
altres instal·lacions, el fabricant haurà de fer les correccions que corresponguin, si no és
possible es refusaran els equips o elements que correspongui.
En cas de discrepàncies amb el projecte, que no afecten a la fiabilitat o seguretat dels
equips, instal·lacions o persones, es procedirà segons criteri de DF.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGD -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGD14210.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària
, de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha
de cobrir totalment.
Gruix del recobriment de coure:
+----------------------------------------+
¦Tipus
¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦
¦---------------¦-----------¦------------¦
¦Gruix (micres) ¦
>= 10
¦
>= 300
¦
+----------------------------------------+
Toleràncies:
- Llargària: ± 3 mm
- Diàmetre: ± 0,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGD -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

BGDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGDZ1102.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Punt de connexió
superficiament.

a

terra

amb

pont

seccionador

de

platina

de

coure,

per

a

col·locar
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia
d'enllaç amb terra i la línia principal de terra.
Ha d'estar format pels següents components:
- Caixa
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc.
- Dispositiu de connexió
- Accessoris
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc.
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies
d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades,
separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra.
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4
cm de gruix i amb suports de material aïllant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1): Ha de complir
Capacitat dels borns:
+----------------------------------------------+
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦
¦----------------------------------------------¦
¦
II o IV
¦
125
¦
<=50
¦
+----------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en
Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al
REBT.
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons
criteri de la DF.
____________________________________________________________________________
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BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW15000,BGW14000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW21000,BGW2DB8D,BGW23000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional
metàl·liques.

d'accessoris

per

a

tubs,

canals

o

safates,

de

tipus

plàstiques

o

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un
metre de canal o d'un metre de safata.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW38000,BGW31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1
Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure,
conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure,
canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva
qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de
coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure,
d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW42000,BGW41000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part
proporcional
d'accessoris
per
a
interruptors
magnetotèrmics
o
diferencials,
tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada
protecció.

pel

conjunt

d'accessoris

necessàris

per

al

muntatge

d'un

aparell

de

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW6 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW63000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors,
endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat,
transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han
de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
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del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGWC -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A GRUPS GENERADORS D'ENERGIA ELÈCTRICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGWC1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a grups electrògens.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a grups electrògens i no han
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un grup electrogen.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGY -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGYD1000.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra
o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i
bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BH6 -

MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

BH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BH61RH6A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llums d'emergència i senyalització adossables amb
d'autonomia, com a màxim.
S'han de considerar els tipus de làmpades següents:
- Incandescència
- Fluorescència

làmpades

incorporades,

de

dues

hores

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra,
limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions.
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats
per a les entrades de conductors elèctrics.
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives
a la posició prevista, han de ser autoextingibles.
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant.
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.
Potència nominal:
+---------------------------------------------+
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¦Tipus
¦Incandescència ¦Fluorescència ¦
¦--------------¦---------------¦--------------¦
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175 ¦ de 175 a 300 ¦
¦Potència (W) ¦
<= 12
¦
<= 8
¦
+---------------------------------------------+
Tensió nominal d'alimentació: 230 V
Freqüència: 50 Hz
Superfície il·luminada (m2):
+---------------------------------------------+
¦Tipus
¦Incandescència ¦Fluorescència ¦
¦--------------¦---------------¦--------------¦
¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175 ¦ de 175 a 300 ¦
¦S (m2)
¦
>= 28
¦
>= 60
¦
+---------------------------------------------+
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223
Aïllament (REBT): Classe II A
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación.
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de
seguridad.
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925:
1991).
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.
FLUORESCÈNCIA:
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Grau de protecció
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
- Duració funcionament
Els fluorescents han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-968:
- Marca d'origen
- Tensió nominal
- Potència nominal
- Freqüència nominal
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:
- Nom del fabricant
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- Referència
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte
que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta
regulació de cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHA -

LLUMS INDUSTRIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHA1H3N0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llum industrial amb tubs fluorescents, làmpades d'incandescència, de descàrrega o mixtes.
S'han considerat els tipus següents:
- Llum amb distribució simètrica extensiva,de xapa d'alumini anoditzat, obert o tancat, amb
equip elèctric incorporat per a làmpades, de vapor de mercuri , de vapor de sodi a pressió
alta, de llum mixta o d'halogenurs metàl·lics.
- Llum de forma rectangular amb xassís de planxa d'acer perfilat o d'acer embotit, o amb
xassís de polièster, per un o dos tubs fluorescents de 36 o 58 W, A.F.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de portar un born per a la connexió a terra. Tant el cos de la regleta com el born han
d'anar marcats de forma indeleble amb el símbol "Terra".
Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser
autoextinguibles.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Tensió nominal d'alimentació: 230 V
Freqüència: 50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20324): IP-20X
Aïllament (REBT): Classe I
LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS:
S'han de considerar els tipus de luminàries següents:
- Amb reflector simètric
- Sense difusor ni reflector
Ha d'estar formada per:
- Una regleta de planxa d'acer perfilat o de planxa d'acer embotit, o de polièster, amb
orificis que permetin la seva fixació adossada o suspesa al sostre
- Un equip elèctric complet amb portalàmpades, reactàncies, condensadors per AF i regleta de
connexió. Aquesta connexió s'ha de fer a l'interior del llum
Si porta reflector, ha de ser simètric, en forma de V.
Si el xassís es de planxa d'acer, ha d'estar esmaltat de color blanc.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
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Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels
circuits balast-làmpada, especificada en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en
funció de la seva categoria.
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que
disposa el Real Decreto 838/2002.
LLUMINÀRIA AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA, DE DESCÀRREGA O MIXTES:
Ha d'estar formada per:
- Un reflector de xapa d'alumini anoditzat, un sistema de fixació i orientació i un
portalàmpades E-40
- Si és per a làmpades de vapor de mercuri o de sodi ha d'incorporar un equip elèctric
complet dins d'un cos solidari al reflector: reactància, condensadors de compensació,
arrencador i regleta de connexió
- Si és tancada ha de portar un vidre de tancament del reflector.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
LLUMINÀRIA AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA, DE DESCÀRREGA O MIXTES:
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con
circulación de aire (reglas de seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19).
LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS:
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia
energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación.
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de
seguridad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d'haver marcada la següent
informació:
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de
l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les
làmpades i amb les làmpades tretes:
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva
instal·lació:
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)
- Tensió o tensions assignades en volts
- Número de model del fabricant o referència del tipus
- Marcat del borns
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles
des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en
posició com en l'ús normal:
- Temperatura ambient assignada màxima
- Xifres del codi del grau de protecció IP
- Distància mínima als objectes il·luminats
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que
declari la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar).
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels
materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte
que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta
regulació de cadascuna de les llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHWA1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums,
projectors o elements de control, regulació o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no
han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les
seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
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BM1 -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

BM11 - DETECTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM111120.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detector de CO
- Detector autònom de CO
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos
amb l'element detector collat manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les
especificacions de la norma UNE-EN 54-7.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant
un senyal lluminós.
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es
pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi
l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de
poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi
en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant
de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una
distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Tensió d'alimentació (corrent continu):
- Detectors convencionals: 12 35V (sense polaritat)
- Sensors analògics: 18 35V (amb polaritat)
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions
elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la
base. El detector ha d'estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-5. Al
menys una part dels seus components sensibles al calor, exceptuant els components amb funcions
auxiliars, s'ha de trobar a una distància >= 15 mm de la superfície de muntatge del detector.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant
un senyal lluminós.
Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes:
+------------------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦
¦ detector ¦
típica
¦
màxima
¦
resposta ¦
resposta ¦
¦
¦ aplicació ¦ aplicació ¦
estàtica ¦
estàtica ¦
¦
¦
¦
¦
mínima
¦
màxima
¦
¦
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
A1
¦
25
¦
50
¦
54
¦
65
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
A2
¦
25
¦
50
¦
54
¦
70
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
B
¦
40
¦
65
¦
69
¦
85
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
C
¦
55
¦
80
¦
84
¦
100
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
D
¦
70
¦
95
¦
99
¦
115
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
E
¦
85
¦
110
¦
114
¦
130
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
F
¦
100
¦
125
¦
129
¦
145
¦
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¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
G
¦
115
¦
140
¦
144
¦
160
¦
+------------------------------------------------------------------+
Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes anteriors. El
sufix S indica que el detector no respon per sota de la temperatura de resposta estàtica
mínima. El sufix R indica que el detector incorpora una característica termovelocimètrica, que
satisfà els requisits de temps de resposta per a velocitats d'augment de temperatura de l'aire
elevades.
Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat visible de
color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma,
fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres
condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte
quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors
desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual
haurà de ser visible des d'una distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color vermell
o bé algun altre dispositiu per a la indicació local de l'estat d'alarma del detector.
Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per exemple,
indicadors remots, relés de control), les avaries per curtcircuit o circuit obert d'aquests
dispositius auxiliars no impediran el correcte funcionament del detector.
Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que detecti la
separació del cap de la base i doni un senyal d'avaria.
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es
pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi
l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de
poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi
en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant
de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una
distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Tensió d'alimentació (corrent continu):
- Detectors convencionals: 12 35V (sense polaritat)
- Sensors analògics: 18 35V (amb polaritat)
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
Han d'estar constituïts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot incloure
dispositius reflectors per a la detecció dels fums per l'atenuació i/o els canvis en
l'atenuació d'un feix òptic.
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-12.
Cada detector ha d'estar equipat amb un indicador visible de color vermell, integrat, que
permeti identificar-lo en cas de que hagi donat un senyal d'alarma, i que ha de romandre encès
fins que s'anul·li la condició d'alarma.
Si el detector disposa de connexions a dispositius auxiliars, les avaries que es puguin donar
en aquests circuits no poden interferir el correcte funcionament del detector.
DETECTORS DE CO:
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos
amb l'element detector collat manualment a la base.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant
un senyal lluminós.
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei.
Concentració de CO d'alarma: <= 100 ppm
Tensió d'alimentació (corrent continu): 25 V
Si són detectors autònoms:
- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal d'alarma
posant en marxa un extractor.
- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic): 230 V a.c.
- Temperatura de treball (T): - 10°C <= T <= + 45°C
- Humitat relativa de treball: <= 95%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura
ambient <= 30°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor.
Detectores puntuales.
UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor.
Detectores puntuales.
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y
Detectores puntuales que funcionan según
ionización.
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección
Detectores puntuales que funcionan según
ionización.

alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo:
el principio de luz difusa, luz transmitida o por
y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo:
el principio de luz difusa, luz transmitida o por

DETECTORS DE FUMS LINEALS:
UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo.
Detectores de línea que utilizan un haz óptico de luz.
DETECTORS DE CO:
UNE 23300:1984 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono.
UNE 23300:1984/1M:2005 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de
carbono.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN DETECTORS DE FUMS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El número del certificat CE
Així mateix, el símbol del marcatge CE s'ha d'acompanyar de les característiques essencials
del producte i de la següent informació (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge o la
informació comercial que l'acompanya):
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)
- Descripció del producte de construcció
- La designació del tipus/model del producte
- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)
- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons la
classificació de la norma EN 54-5
S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment suficient per
a la seva correcta instal·lació i funcionament. Si no es subministra la totalitat d'aquesta
informació per a cada detector, s'haurà de fer referència a les fulles tècniques corresponents
sobre cada detector, o a la documentació tècnica que l'acompanya.
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-7
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o
lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i e)
sobre el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
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Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible
durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-12
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o
lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
f)- La separació màxima i mínima
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), e) i f)
sobre el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible
durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a) - Referència la norma EN 54-5
b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l'ajust "in situ"
de la classe, la marca de la classe es podrà substituir el símbol P
c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor
d) - La denominació del model (tipus o número)
e) - Les denominacions dels terminals de connexió
f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data
o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), d) i f)
sobre el cap del detector, i almenys la informació d) i e) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible
durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar
a
l'empresa
instal·ladora/mantenidora,
certificat
final
conforme
la
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del
projecte:
- Polsadors (marca, model, especificacions)
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)
- Sirenes (marca, model, especificacions)
- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.
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BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BMY -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BMY11000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
____________________________________________________________________________

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR4 -

ARBRES I PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BR4DN422.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
- Llavors de barreges de cespitoses
- Pans d'herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- Llavors
- Pa d'herba
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar,
edat i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.2 de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que
puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes
d'haver-los patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat,
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures.
No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o
superiors a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar
intacte, compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la
seva espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al
mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement
de l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del
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tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir
estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers
palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el
interior del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
- Alçària: ± 5%
CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la
norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques,
edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors
als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies
utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties,
deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el
valor o la qualificació per al seu ús.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.
CESPITOSES EN PA D'HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior
als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de
l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria
uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions: >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària: >= 40 cm
- Llargària: <= 250 cm
Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria i
gruix proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser
homogènies en els seves dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta
te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en
Pàgina: 58

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU SUBSTITUCIÓ GRUP ELECTRÒGEN PANTÀ

un viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de
l'apartat 8 de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte
amb el terra.
PA D'HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser
inferior a 2,5 m.
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del
dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es
pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin
24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Qualitat general del material vegetal
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Coníferes i resinoses
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Palmeres
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Arbusts
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Enfiladisses
CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Sembres i gespes
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
- La guia fitosanitària corresponent
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
- Procedència comercial del material vegetal
- Assenyalada la part nord de la planta al viver
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
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- Data de caducitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
- Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
- Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
- Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra
que intervingui en l'obra:
- Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
- Percentatge de germinació per espècie.
- Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca
(a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades
certificats de garantia corresponents.

i

acompayades

dels

LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
____________________________________________________________________________
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E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2220001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
Pàgina: 61

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU SUBSTITUCIÓ GRUP ELECTRÒGEN PANTÀ

- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
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* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera
____________________________________________________________________________

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E223 - EXCAVACIONS PER A RECALÇATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2230001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavació per a recalçats, realitzats per dames, amb mitjans mecànics o manuals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el
cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ PER DAMES:
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que
estableixi la DF.
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no
estan reblertes de formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
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Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
____________________________________________________________________________

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2410001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
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autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
____________________________________________________________________________

E3 - FONAMENTS
E3C -

LLOSES

E3C5 - FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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E3C50001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Lloses de fonament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm
- Nivells: ± 20 mm
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
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prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

amb

aquelles

modificacions

i

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura
i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
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de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.
____________________________________________________________________________

E3 - FONAMENTS
E3C -

LLOSES

E3CB - ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E3CB0001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.
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Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
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equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material
empalmaments.

corresponents

a

retalls

i

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
____________________________________________________________________________

E3 - FONAMENTS
E3C -

LLOSES

E3CD - ENCOFRAT PER A LLOSES DE FONAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E3CD1100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
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rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora
de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se
utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
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¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
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ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 -

CAIXES I ARMARIS

EG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG144702.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal,
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament

estanca,

antihumitat

o
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CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 -

CAIXES I ARMARIS

EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG151522.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal,
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament

estanca,

antihumitat

o

CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________
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EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG21281J.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament,
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

escalfant-les

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un
mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica
(maons, plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases: >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la
corrosió i sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
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canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EG22TL1K,EG220001,EG222A11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha
d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para
generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para
particulares para sistemas de tubos flexibles.

que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG230001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i
muntat superficialment.
S'han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i
accessoris
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.
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.
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb
màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 50 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
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- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG2D - SAFATES METÀL·LIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG2D0001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.
S'han considerat els tipus següents:
- Xapa d'acer, cega o perforada
- Reixa d'acer
- Escala de perfil d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació
- Talls finals en corbes i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de
la safata i fixades al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos.
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball
admissible declarada pel fabricant.
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la
unió dels diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el
REBT. La connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel
fabricant.
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables
mantindran sempre una distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa
safata es col·locaran perfils separadors.
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
XAPA D'ACER:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.
Distància entre fixacions:

<= 1,5 m

REIXA O PERFIL:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de
poder doblegar-la.
Distància entre fixacions: <= 1,5 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

EG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG31J402,EG31G402,EG315194,EG3151A4,EG310011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
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- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància
indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
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d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió
del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

EG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG325134.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per
a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 V.
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil
(PVC), UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil
(PVC),UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),
UNE 21031
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE
211002
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE
211002
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE
21027
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE
21027
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
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COL·LOCAT EN TUBS:
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

ser

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

Pàgina: 87

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU SUBSTITUCIÓ GRUP ELECTRÒGEN PANTÀ

EG33 - CABLES DE COURE DE 300/500 V
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG335304.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per
a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 V.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
COL·LOCAT EN TUBS:
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

ser

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
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- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 -

CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

EG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG380902.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en
llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o
fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un
tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides
en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions: <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
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El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra
garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la
bobina.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG415A99,EG415DJK,EG410001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
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- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior
d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats
a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les
connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
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UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________
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EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG42129H,EG4243JD.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de
connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals
exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les
condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a
fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una
caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb
els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que
els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als
borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la
Pàgina: 93

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU SUBSTITUCIÓ GRUP ELECTRÒGEN PANTÀ

DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals
connexions.

per

a

fer

les

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de
circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de
projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes
fluixos, enllaços i unions no previstes.
Pàgina: 94

PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU SUBSTITUCIÓ GRUP ELECTRÒGEN PANTÀ

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments
futurs -sense necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008
R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i
finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG6 -

MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG63D15S.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els
elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats
superficialment.
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o
a l'interior.
- Sortida de fils, encastada
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o
reguladors d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Sortides de fils:
- Muntatge, fixació i nivellació
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- Acondicionament dels fils
Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i nivellació
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats
als borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes,
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a
la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir
danys als fils.
Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
PLACA, MARC O TAPA CEGA:
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap
dificultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes
que porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre
tots dos.
CAIXES PER A MECANISMES:
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació
elèctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al
mateix pla que el parament acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la
cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
CAIXES PER A
La caixa ha
Ha de quedar
Ha de quedar

MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:
de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.
fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
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S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior
de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EGC -

GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, SAI I SISTEMES PER AL CONTROL DE LA QUALITAT DEL
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

EGC1 - GRUPS ELECTRÒGENS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGC10001,EGC10002,EGC10003,EGC10004.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Grup electrògen de fins a 1850 kVA, per a

220/380 V de tensió o amb selecció de tensió, amb
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motor diesel, fix, sistema de funcionament manual o automàtic, instal·lat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i posada en marxa
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar instal·lat en locals especialment destinats al servei elèctric o han d'estar
separats dels llocs on tinguin accés persones no especialitzades per mitjà d'envans adequats.
El grup electrògen ha de quedar instal·lat damunt una bancada de formigó de característiques i
dimensions d'acord amb el pes i dimensions del grup i les dades que subministrarà el
fabricant.
Ha de quedar instal·lat un sistema antivibratori de motlles o de goma que fixarà sòlidament el
grup electrogen a la bancada de formigó.
Ha de quedar instal·lat un sistema de subministre que garanteixi un proveïment de combustible
sense interrupcions i net.
Ha de quedar instal·lat un sistema de ventilació que mantingui l'increment de temperatura del
local on està implantat el grup inferior a 11°C.
La sortida d'aire del radiador del motor ha d'estar conduida cap a l'exterior mitjançant una
canalització flexible que unirà d'una forma contínua el radiador amb un forat amb reixa
metàl·lica de sortida d'aire a l'exterior.
La canalització d'aire del radiador ha de ser tan curta i directa com sigui possible.
La secció de la canalització de sortida d'aire del radiador ha de ser la suficient com per a
provocar una contrapressió inferior a 1,3 m.c.a.
La connexió del motor amb el tub d'escapada de gasos ha d'estar feta amb tub flexible.
La suspensió del tub d'escapada de gasos ha d'estar feta mitjançant aïlladors de vibració.
Ha de quedar instal·lat un silenciador formant continuïtat amb el tub d'escapada de gasos per
minimitzar el soroll.
El silenciador ha d'estar col·locat el més aprop possible del motor per maximitzar els seus
efectes.
El diàmetre del tub d'escapada de gasos ha de ser tal que la caiguda de pressió, considerant
tot el sistema d'escapada, sigui inferior a 0,63 m.c.a.
Han de quedar instal·lats junts de dilatació al llarg del tub d'escapada de gasos d'acord amb
les instruccions del fabricant.
El grup electrògen ha de quedar anivellat.
Dimensions mínimes del local (llarg x alt x ample):
+---------------------------------------+
¦Potència (kVA)
¦Dimensions (cm) ¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Fins a 60
¦ 500x300x380
¦
¦De 60 a 200
¦ 570x300x380
¦
¦De 200 a 600
¦ 600x350x400
¦
¦De 600 a 900
¦ 650x400x500
¦
¦De 900 a 1850
¦ 830x400x500
¦
+---------------------------------------+
La superfície del forat d'entrada d'aire al local on és implantat el grup electrògen han de
ser sensiblement iguals, com a mínim, a la del forat de sortida d'aire del radiador.
Dimensions del forat de sortida d'aire del radiador a l'exterior (ample x alt):
+---------------------------------------+
¦Potència (kVA)
¦ Dimensions (cm) ¦
¦-------------------¦-------------------¦
¦De fins a 60
¦
65x65
¦
¦De 60 a 200
¦
75x85
¦
¦De 200 a 600
¦
125x115
¦
¦De 600 a 900
¦
130x140
¦
¦De 900 a 1850
¦
200x190
¦
+---------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 50 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura en no produir la descàrrega de la bateria.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació prèvia a la instal·lació dels equips, l'adequació del local i la correcta
execució de les bancades i els ancoratges.
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra, anivellació, col·locació de
silent-blocs i generador.
- Verificar la correcta execució dels Quadres
- Verificar l'execució de la instal·lació de potència i commutació.
- Verificar l'autonomia de l'equip o instal·lació segons paràmetres de projecte.
- Verificar les instal·lacions de conductes de combustible, silenciador, sortida de fums i
circuit de refrigeració exterior, si existeix.
- Fer proves de servei, comprovant:
- Funcionament del conjunt amb maniobres manuals, arrancada i aturada del motor
- Acoplament de grups (casos de més d'1 grup en paral·lel)
- Connexió automàtica a la xarxa, provocant un defecte total de la tensió de xarxa. Es
mesurarà el temps de connexió que ha d'estar d'acord amb l'especificat en el projecte
- Funcionament en càrrega, comprovant la tensió, corrent i potència subministrada, així com
les temperatures de motor i refrigeració. Es realitzarà aquest assaig com a mínim fins
que les temperatures s'hagin estabilitzat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Medició del nivell sonor en la sala i zones contigües a la mateixa.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i proves de servei.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es procedirà a la correcció dels defectes d'instal·lació que es troben.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EGD -

ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

EGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGD1421E.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica
de proves d'inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió,
etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal
forma que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a
mínim, igual a la seva longitud.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EGD -

ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

EGDZ - ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGDZ1102.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca,
col·locat superficialment i connectat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, instal·lació i anivellament
- Connexionat
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CONDICIONS GENERALS:
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han
de suposar perill per a les persones i el seu entorn.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de
terra corresponent.
Ha de ser combinat amb el born principal de terra.
Ha de ser mecànicament segur.
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a
terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt
d'elèctrodes.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.
____________________________________________________________________________
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EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EH6 -

ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

EH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH61RC69.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o
encastada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades encastades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu
cas.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
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UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació

correcta

distribució

de

les

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EHA -

LLUMS INDUSTRIALS

EHA1 - LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EHA10001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum industrial sense difusor ni reflector, per un o dos tubs fluorescents de doble casquet de
36 o 58 W de potència, A.F., muntat superficialment.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
- Suspeses del sostre
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la
enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació

correcta

distribució

de

les

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
____________________________________________________________________________

EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EHV -

ELEMENTS DE GESTIÓ CENTRALITZADA D'INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EHV20001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions d'enllumenat,
muntats i connectats.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Equips d'alimentació per a bus de dades de sistema de regulació.
- Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades
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- Regulador
- Cables per a la transmissió i recepció de dades
- Passarel·la per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes
protocols
- Pantalles LCD per al control de la instal·lació
- Programari per al control centralitzat d'instal·lacions
- Programari per a la programació del control centralitzat d'instal·lacions
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Equips d'alimentació:
- Preparació i inspecció de la zona de treball.
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col.locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l'armari amb carril DIN
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió a la xarxa de regulació.
- Posada en funcionament i proves de servei.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i
disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties,
declaracions de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip.
Interfícies i regulador:
- Preparació i inspecció de la zona de treball.
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col·locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació, d'acord amb el sistema previst.
- Connexió a la xarxa i/o alimentació corresponent.
- Posada en funcionament i proves de servei.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i
disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties,
declaracions de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip.
Cables per a la transmissió i recepció de dades:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra
- Estesa de cables i tubs.
- Execució de les connexions
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de servei
Adaptadors per a connexió del bus de dades:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas
- Fixació dels elements mitjançant carril DIN a l'envoltant
- Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas
- Connexió al circuit de control, si és el cas
- Connexió amb l'actuador, si és el cas
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de Server
Pantalla de control:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Prova de servei
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.
Programari:
- Instal·lació del programari en el ordinador
- Retirada de l'obra dels embalatges, etc.
- Prova de servei
Programació del controlador i programari per a supervisió de la gestió d'instal·lacions.
- Projecte de la programació
- Instal·lació de la programació al programari o al controlador
- Prova de servei
- Confecció i lliurament de la documentació i manuals de la programació realitzada
CONDICIONS GENERALS:
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge,
utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin
aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.
El material abans de la seva col.locació ha d'estar aprovat per la DF.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
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aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels
límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.
Han de quedar fixats sòlidament al suport pels punts i els elements previstos i d'acord amb
les instruccions d'instal·lació de la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les del circuit
d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas d'acord amb la DT del
fabricant o de la DT del projecte.
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les
distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
Les connexions han d'estar fetes.
Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip.
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT
del projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han
de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.
INTERFÍCIES:
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.
CABLES:
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del
cable.
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates)
exclusius per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del
cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la
instal·lació.
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit
al feix dels conductors.
PROGRAMARI:
El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el
sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador.
PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR:
Les especificacions, complements i altres característiques especifiques de la programació han
de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi prèviament el projecte de
programació del controlador i del programa de supervisió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de l'envoltant
on s'instal·la, que ha de ser aprovat per la DF.
L'element on s'instal·la ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la
indicada per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del
projecte. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no
tenen desperfectes.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les
especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part
del sistema.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells concorden amb
els especificats a la DT.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar
les condicions del element subministrat.
Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal
especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en
la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta
gestió de residus.
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Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
PROGRAMARI:
Abans de començar la instal·lació l'ordinador ha de tenir accés a la xarxa elèctrica, a la
xarxa de dades i a tots els elements que formen part del sistema.
La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la
seqüència d'instal·lació proposada pel fabricant.
PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR:
Les tasques de programació han d'estar
inaccessibles a la resta de personal.

fetes

per

personal

especialitzat

i

han

de

ser

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
EQUIP D'ALIMENTACIÓ, REGULADOR, PROGRAMACIÓ O INTERFÍCIES:
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
CABLES:
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.
PASSAREL·LA, PANTALLA O PROGRAMARI:
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou les ajudes del ram de paleta necessaris que s'han de valorar en partida d'obra
apart.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EM1 -

INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

EM11 - DETECTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM111120.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detector de CO
- Detector autònom de CO
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra)
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la
partida d'obra)
- Acoblament del cos a la base, si és el cas
- Prova de servei
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CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superficie.
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO:
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que
han de protegir.
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V.
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS:
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de
protegir.
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirenes a la zona/sector
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en
conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ER4DN422.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes i resinoses
- Palmeres i palmiformes
- Arbusts
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb pa de terra
- Amb l'arrel nua
- En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació
definitiu en bones condicions
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de
cada espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions,
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al
vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de
terra i aquest no té protecció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
vegetal. Qualitat general del material vegetal
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament de material
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