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1. Dades generals DG 
 
1. Identificació i agents del projecte 

Objecte del projecte:  
      Construcció de la Fase 2 del edifici Centre de Formació 

 
Adreça Ronda Sud  Número parcel·la   2 
Zona / Barri   
Població Figueres  Codi Postal  17600 
Municipi Girona  Comarca Gironés 
Encàrrec En missió completa 

 
 

Promotor/s:  
 

AJUNTAMENT DE FIGUERES  NIF  

Adreça social   núm.  

Municipi FIGUERES  Codi Postal  17600 

Adreça fiscal   núm.  

Municipi FIGUERES  Codi Postal  17600 
 

Redactor/s:  
Estudio de arquitectura Alonso, Balaguer SLP  NIF B-64927825 
Adreça Carrer Pellaires   Número 30-38 

Municipi Barcelona  Codi 
Postal  08019 
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2. Relació de projectes parcials, documents complementaris i altres tècnics 
 

Estudi topogràfic: No es disposa d’estudi topogràfic 

Estudi geotècnic: Geocam S.L.   Girona 

Projecte de càlcul d’estructures: Nolac Enginyers Consultores de Estructuras 

Projecte de telecomunicacions: Pgi, enginyiería d’Instal.lacions  

Projecte d’instal·lacions 
elèctriques: 

Pgi, enginyiería d’Instal.lacions 

Projecte/es d’instal·lacions 
tèrmiques: 

Pgi, enginyiería d’Instal.lacions 

Certificació energètica: Pgi, enginyiería d’Instal.lacions 

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Redactat pel mateixos arquitectes 
projectistes  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Barcelona, 08 de Febrer de 2018 

 

 

 

        ELS ARQUITECTES 
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2. Memòria descriptiva MD 
 
1. Objecte del projecte 
El projecte que la present memòria documenta consisteix en la construcció de la segona fase 
del edifici Centre de Formació, que forma part d’un conjunt d’edificis-d’equipament que 
constituiran el Complex Multifuncional a Figueres , format per Recinte Firal, Viver d’Empreses, 
Aparcament de vehicles, Hotel, Oficines,  serveis generals del complex, amb restaurant, área 
comercial lúdica.fent un total de 14.000 m2 construiïts. L’edifici Centre de Formació s’ubica a 
la Parcela 2, de l’illa compresa pels carrers, Avda. de Roses, Carrer d’Alemanya, Carrer de 
França i Ronda Sud. 
 
2. Antecedents 
 

2.1  Requisits normatius  

Dades urbanístiques :  
  Planejament vigent    Normes Urbanístiques PGOU Figueres 

  Qualificació del sòl    PSòl Urbà,   

  Qualificació 
urbanística   Sistema d’equipaments i dotacions (Clasificació 6a) 

  Usos principals   Equipaments  

 
Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per 
la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 

En compliment de l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l'Edificació, es fa constar que 
en el projecte s’han observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan 
relacionades a l’apartat de Normatives Aplicables d’aquesta memòria. Igualment es dona 
compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li 
sigui d’aplicació. Es dona compliment al Decret 176/1987, al Decret 211/1995, a l’ordre 6/1987 
i a l’ordre TIC/313/2003. 

 

Condicions d´edificació  
 
 
Equipament Privat: 

 Paràmetres Projecte 
Qualificació urbanística 6a 6a 
Sup. Parcel·la  10.690   
Ocupació Perímetre 
Regulador 

 
1.114,40  m2 

Alçada  reguladora  
7,14 m 

Nombre de Plantes  
PB +1 PP 

Punt d`Aplicació A.R.M.  
Centre Gravetat 
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2.2 Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic 
Descripció del solar : 

 

L'objecte d'aquesta memòria es la construcció d’edifici en una porció del solar  de 10.690 m2 
que correspon a la parcel.la 2. La superficie del solar ocupat es de 1.114,40 m2, en el conjunt 
de la primera i segona fase.  
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3. Descripció del projecte 

Compliment del Codi Tècnic 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 
d'Ordenació de l’Edificació. 

En compliment de l'article 1 del Decret 462/71 del Ministeri del habitatge, "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", i també en compliment de 
l'apartat 1.3 de l'annex del Codi Tècnic de l'Edificació, es fa constar que en el projecte s'han 
observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l'apartat 
de Normatives Aplicables d'aquesta memòria. 

 
3.1 Descripció general 
 
El desenvolupament en fases del projecte  del Complexe Multifuncional a Figueres, es reallitza 
a base del la divisió del solar en quatre parts iguals. En una de les parceles s’inclou el Centre 
de Formació. Les parcel.les són rectangulars amb una llargària de 125 m2 i una amplada de 
18,75 m2.  El Centre de Formació està previst que no ocupi més de 50 metres de llarg per 15 
metres d’ample. 
 
El projecte del Centre de Formació es configura amb plantes diàfanes, de forma rectangular, 
amb un nucli d’accessos i instal·lacions centrals. Connecta directament amb la planta sot-1, 
mitjançant 1 ascensor i 1 escala protegida, i conecta a la planta pis, amb ascensor i una 
escala oberta i il.luminada naturalment. 
Es proposa un edifici on l’estructura que repeteix el mateix módul,  li proporciona una 
ordenació al conjunt edificat. La col.locació dels pilars, el vol de 3,00 metres de la planta 
primera sobre la planta baixa, donant lloc a pilars apantallats de 20x80 cms. amb jàsseres de 
formigó, condicionen la secció del edifici. 
La coberta de la planta 1, serà utilitzada a nivel de manteniment i s’aprofitarà per instal·lar els 
elements i equips necessaris per a les instal·lacions climàtiques. 

En aquesta segona fase es fa la simetria de l’estructura i organització descrita anteriorment. 
Les noves distribucions donaran lloc a unes noves aules situades en planta baixa, juntament 
amb un espai relacional, i en planta primera tot un conjunt d’espais de treball i sales de 
reunions. La planta coberta es tornarà a utilitzar com a espai per a la col·locació dels equips 
necessaris de instal·lacions, i únicament serà transitable per a manteniment. 
 
3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística 

 
Les seves altures, usos, ubicació i ocupació en el solar, compleixen amb la normativa vigent. 

En aquesta segona fase, l’ampliació de la fase 1 no incremente les altures projectades en la 
fase 1, ni la superfície construïda ni ocupació del solar. Els úsos s’amplien i són els mateixos que 
en la fase 1, és per això que es dona compliment a la normativa vigent. 

Zonificació: Zona urbana  clau 6a 
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3.3 Descripció del programa funcional, usos i relació de superfícies 
 
A continuació es fa una descripció de les principals característiques dels diferents usos que es 
donen en aquest edifici. 
L’edifici comptarà amb un ùnic propietari. 

El programa funcional de l’edifici en Primera fase és el següent: 

- Escola d’Idiomes (personal de la Generalitat de Catalunya- edifici del 
Ajuntament) 

i. 9/10 aules de 50 m2 

ii. 3 despatxos de gestió 

iii. Sala de reunions/juntes amb capacitat per a 20 persones. 

iv. Espai per atenció al públic/consergería per administrativa 

v. 4 espais de 10/15 m2 per a departaments . 

vi. Aula d’Informàtica de 50 m2 

vii. Biblioteca /sala d’estudis de 100 m2 

viii. Tots els espais amb possibilitats de connexió a internaet 

ix. Magatzem de 20 m2 

- Extensió universitària 

i. Despatxos de gestió per 2 técnics 

ii. Despatx institucional Fundació UdG 

iii. Espai per atenció al públic per administrativa 

iv. Aules per informàtica per instal.lacions per equipament informàtic amb   
capacitat per a 10 alumnes. 

v. 2 aules per a tallers i formació de petit format amb capacitat per a 
15/18   alumnes 

vi. Dues aules modulables per a 30 alumnes i amb capacitat total fins a 40 
alumnes 

vii. Espai comú per al professorat tipues sala de professors per a 6 
professionals 

viii. Espai per a sala de reunions 

ix. Magatzem de 20 m2 
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El programa funcional de l’edifici en Segona fase és el següent: 

- Escola d’Idiomes (personal de la Generalitat de Catalunya- edifici del 
Ajuntament) 

i. 2 aules amb opció de convertir-se en 1 aula magna 

ii. 1 Espai relacional 

- Viver d’empreses 

i. 1 espai comú 

ii. 5 mòduls d’empreses 

1. 9 mòduls de treball 

2. 2 espais relacionals 

- 1 servei tècnic amb 2 mòduls de treball 

 
La superfície de l’edifici queda definida en el quadre de superfícies. 

 

3.3.1 Aparcament 
 
L’edifici actualment no disposa de plaçes d’aparcament pròpies, tot i això l’accés mitjantçant 
el vehicle rodat és pot efectuar a través de les places d’aparcament disponibles als voltants 
de l’edifici. A més a més en una altre fase de l’edifici es projectarà un nou pàrquing, amb 
capacitat per incloure les places d’aparcament per al Centre de Formació (fase 1 i fase 2), i 
per al conjunt de possibles edificis futurs de la mateixa parcel·la. 
 
La disposició i dimensió de l’accés rodat d’aquest futur aparcament, es dissenyarà de forma 
que permeti l’entrada i sortida adequada dels vehicles, sense necessitat de maniobres. La 
rampa d’accés només és pels vehicles i es resol amb un pendent màxim del 20%, preveient 
trams de principi i final de rampa amb diferent pendent per fer la transició entre els diferents 
plans. 
Es determinen com a dimensions mínimes de les places d’aparcament 2,20m x 4,50m i 
l’alçada útil serà de 2,20 m, sent l’alçada lliure mínima d’aquesta planta soterrani de 2,50 m. 
La sortida de vianants, es realitza a través d’una escala que comunica aquesta planta 
directament amb l’exterior. A més l’ascensor comunica aquesta planta amb la resta de 
plantes de l’edifici. 

Com s’ha senyalat anteriorment el sota rasant forma part d’un projecte que es desenvolupa 
en una altre fase. 
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3.3.2 Relació de superfícies 
 

Total 547,90 m²

CENTRE DE FORMACIÓ

Fase 2 Sup. Construida m²

Planta Baixa

Planta Primera

Planta Coberta

194,75 m²

353,15 m²

0 m²

Planta Soterrani 0 m²

                 

373,72

Planta Baixa 703,32

CENTRE DE FORMACIÓ

Fases 1 i 2

Total 2260,16

Planta Primera 1.114,40

Planta Coberta 68,72

Planta Soterrani

Sup. Construida m²

 
 
 

Planta Descripció Sup. útil m² Volum m³ Ventilació m² Il·luminació m²

Magatzem 1 35,32 97,13 Forçada 0

Magatzem 2 38,56 106,04 Forçada 0

Magatzem 3 13,02 35,81 Forçada 0

Magatzem 4 6,34 17,44 Forçada 0

Sala residus 13,82 38,01 Forçada 0

Vestíbul 1 27,01 74,28 Forçada 0

ET 27,44 75,46 Forçada 0

Sala BT/Telecom. 6,65 18,29 Forçada 0

Sala de bombes 15,18 41,75 Forçada 0

Neteja/Manteniment 17,40 47,85 Forçada 0

Office 36,81 101,23 Forçada 0

Banys 12,80 35,20 Forçada 0

Zona vending 27,12 74,58 Forçada 0

Pas instal·lacions 10,32 28,38 Forçada 0

Escala 3 12,46 34,27 Forçada 0

Sala Neteja 3,20 8,80 Forçada 0

303,45

373,72

Total útil

Sup. Construida

Planta Soterrani
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Planta Descripció Sup. útil m² Volum m³ Ventilació m² Il·luminació m²

Recepció 10,85 28,75 Forçada 30,76

Distribuidor 149,03 394,93 Forçada 30,76

Sala reunions 31,38 89,43 Forçada 5,40

Despatx 1 18,48 62,40 Forçada 2,64

Despatx 2 17,80 60,80 Forçada 2,64

Despatx 3 24,08 80,61 Forçada 12,42

Departament 1 11,10 37,63 Forçada 2,64

Departament 2 11,10 37,63 Forçada 2,64

Departament 3 11,10 37,63 Forçada 2,64

Departament 4 11,10 37,63 Forçada 2,64

Comptador exteriors 2,75 8,25 Forçada 0

Escala 1 13,89 45,84 Forçada 0

Escala 2 15,61 51,51 Forçada 0

Escala 3 21,35 70,46 Forçada 38,57

Biblioteca 92,93 278,79 Forçada 30,24

Administració 21,95 65,85 Forçada 0

Armari vestíbul 2,72 8,16 Forçada 0

Pas Instal·lacions 7,37 22,11 Forçada 0

Espai relacional 1 36,72 108,32 Forçada 5,40

Aula 1 45,01 132,78 Forçada 15,06
Aula 2 76,99 227,12 Forçada 15,06

633,31

703,32

Total útil

Sup. Construida

Planta Baixa

 
 

- En els quadres de superficies quedan remarcats amb color els espais nous de la fase 2. 
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Planta Descripció Sup. útil m² Volum m³ Ventilació m² Il·luminació m²

Aula 1 53,56 175,85 Forçada 7,80

Aula 2 43,66 144,30 Forçada 3,12

Aula 3 43,67 144,70 Forçada 3,12

Aula 4 43,66 144,30 Forçada 3,12

Aula 5 43,66 144,30 Forçada 3,12

Aula 6 43,66 144,30 Forçada 3,12

Aula 7 43,66 144,30 Forçada 3,12

Aula 8 77,95 256,11 Forçada 9,36

Aula 9 55,71 191,66 Forçada 22,24

Banys 41,59 116,51 Forçada 0

Distribuidor 130,16 434,70 Forçada 10,92

Pas instal·lacions 6,74 23,40 Forçada 0

Escala 1 11,15 36,80 Forçada 0

Escala 2 12,32 40,66 Forçada 0

Escala 3 21,24 67,53 Forçada 38,57

Espai comú 52,00 137,80 Forçada 1,56

Serveis tècnics 25,91 77,73 Forçada 3,12

Moduls empreses 1 59,22 177,66 Forçada 7,80

Moduls empreses 2 43,24 129,72 Forçada 3,12

Moduls empreses 3 43,24 129,72 Forçada 3,12
Moduls empreses 4 43,24 129,72 Forçada 3,12

Moduls empreses 5 52,58 157,74 Forçada 7,80

991,82

1114,4

Planta Primera

Sup. Construida

Total útil

 
 

- En els quadres de superficies quedan remarcats amb color els espais nous de la fase 2. 
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3.3.3 Pressupost d’execució material 
 

EL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ascendeix a la quantitat 751.336,74 Euros (SET CENTS 
CINCUANTA UN MIL TRES CENTS TRENTA SIS Euros).  

La Superficie Construïda total del Edifici de Centre de Formació Integrat al recinte Firal de 
Figueres, en la segona fase ès de: 547,90 m2. 

La Superficie Construïda total del Edifici de Centre de Formació Integrat al recinte Firal de 
Figueres ès de: 2.260,16 m2. 

 

EDIFICI EDUCATIU (S/ASC-URB)
01-Preliminars d'obra i enderrocs 2.012,72 €
02-Moviments de terres 6.835,32 €
03-Fonaments 28.987,12 €
04-Estructura 116.153,40 €
05-Cobertes 33.225,64 €
06-Façanes 149.780,28 €
07-Divisions Interiors 29.806,73 €
08-Paviments 33.448,15 €
09-Revestiments 4.172,39 €
10-Sostres 17.058,75 €
11-Pintura 4.397,74 €
12-Fusteries Interiors 57.601,80 €
13-Serralleria 685,48 €
14-Senyalètica 296,40 €
15 Urbanització 4.200,85 €
16-Instal·lacions 251.465,70 €
17-Seguretat i salut 4.550,00 €
18-Control de qualitat 6.658,27 €
PEM 751.336,74 €

Despeses Generals (13% PEM) 97.673,78 €
Benefici Industrial (6% PEM) 45.080,20 €
TOTAL EXECUCIÓ CONTRACTA 894.090,72 €

IVA (21%) 187.759,05 €
TOTAL PRESSUPOST 1.081.849,77 €  

 
A partir de les característiques de l’obra, es considera necessària la següent classificació per a 
l’execució de l’obra, per tal d’acreditar la solvencia técnica i económica del contratista: 

GRUP C / SUBGRUP 2 / CATEGORIA 2 

GRUP J / SUBGRUP 2 / CATEGORIA 2 

GRUP I / SUBGRUP 9 / CATEGORIA 1 
 
El termini d’execució de les obres serà inferior a 8 messos. 
 

               Barcelona, 15 de Febrer  de 2018 

                                     ELS ARQUITECTES 
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4 Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici 
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que 
garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així 
com també donen resposta la resta de normativa d’aplicació. 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que 
depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   
 
- Funcionalitat: 

- Seguretat i Utilització 
- Accessibilitat 

 
- Seguretat: 

- Estructural 
- en cas d’Incendi 
- d’Utilització 

 
- Habitabilitat: 

- Salubritat 
- Protecció contra el soroll 
- Estalvi d’energia 

 
Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús satisfactori 
de l’edifici, es trobaran definits al apartat de MC memòria constructiva on es concretaran els 
seus requisits específics. 
 
4.1 Utilització: Condicions d’habitabilitat de l’edifici d’Equipament Privat. Prestacions 
El projecte de l’edifici presenta unes condicions d’habitabilitat que satisfà el requisit bàsic 
d’utilització establert a la LOE. 

 
4.2 Accessibilitat. Prestacions 
El projecte de l’edifici incorpora unes condicions d’accessibilitat que compleixen el Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el DB SUA Seguretat d’Util·lització i Accessibilitat, 
de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat establert a la LOE. 
L’edifici existent disposa d’un itinerari accessible i practicable que el comunica amb la via 
pública i uneix les diferents plantes, amb els espais d’accés.  
La comunicació vertical es resol amb 1 ascensor de dimensions practicables que comuniquen 
totes les plantes, inclosa la soterrani destinada a Instal.lacions. Aquest ascensor està executat 
en la fase 1 i no pateix cap modificació en aquesta segona fase. 
Tots els elements de la fase 1 no es veuen afectats per l’ampliació de la fase 2, de tal manera 
que no són àmbit de revisió d’aquesta memòria. 
En la fase 2 es compleix la normativa vigent, de tal manera que es disposa d’un itinerari 
adaptat, i tots els elements de nova construcció com les escales d’evacuació que es 
projecten en aquesta segona fase, seran adaptats. 
S’adjunta la fitxa justificativa del D. 135/1995, on es recullen les condicions que presenta 
aquest itinerari adaptat. 
 



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 

 

 

 

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

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

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

Edificis o establiments d’ús privat: 

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

 Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

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

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

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

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

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

Edificis o establiments d’ús privat: 

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

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

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

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

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

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

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

 * elements adaptats  taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

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

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

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

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

    

✔

✔

Referència de projecte 09950

✔

✔

✔

✔
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Escales.  Configuració 
 
 

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

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

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

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

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

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

 

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

- estesa,  E  0,28m  

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

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

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

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

 

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

 

 

 

- salvarà una altura  2,25m 

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

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

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

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

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

 

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

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

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

- replans de planta: 

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

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

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

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

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

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

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

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

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

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

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

 

 
 
 
 

✔ ✔

✔✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte 09950
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4.3 Seguretat Estructural 
L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les 
exigències bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 
10 del CTE.  
 
Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es 
desenvolupen a l’apartat MC 3. 
 
Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la 
quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als 
apartats MC i ME. 
 
El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han 
seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals 
emprats. 
 
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no 
formen part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons 
les inspeccions prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment. 
 
4.4 Seguretat en cas d’incendi. Prestacions 
 
Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències 
bàsiques SI del CTE.  
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic 
de Seguretat en cas d’incendi, DB SI. A més, es dona compliment al Decret 241/94 de 
“Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis complementaris de la NBE CPI/91”.  
 
Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 
S’adjunten les fitxes justificatives del compliment del DB SI al final del capitul. 
A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de 
l’edifici, ordenats per exigències bàsiques SI:  
 
SI 1 Propagació interior 

- L’edifici està compartimentat en 1 sector d’incendi que es corresponen amb els usos 
previstos i que han de tenir una resistència al foc EI (t):120 

- Els passos d’instal·lacions respectaran la compartimentació de sectors d’incendi. Els baixants 
tindran “collarín tallafocs” en el pas pel forjat de l’aparcament. Les instal·lacions que passen 
per les canalitzacions de l’escala i dels conductes situats al costat de l’ascensor i dels locals 
humits seran no propagadores del foc.   

- Els materials de revestiment de les zones comuns, e instal.lacions tindran la següent classe de 
reacció al foc : 

  C-s2,d0 i Efl en zones ocupables  
 B.s1,d0 i Bfl-s1, en locals d’instal·lacions  
 
SI 2 Propagació exterior 

- La façana de l’edifici garanteix les condicions exigides de cara a la prevenció de la 
propagació exterior. Tots els elements que se’ls exigeixi una resistència al foc EI60 ho 
assolirant. 
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SI 3 Evacuació 

- Les plantes tenen dues sortides de planta a través de dues escales protegides d’1,40 m 
d’amplada situades en planta primera, i dues portes d’amplada 1.40m situades en planta 
baixa. El dimensionat de les dues portes i la seva amplada ve determinat per, l’alçada 
d’evacuació, que és de 3,60 mts i l’ocupació que és de 324 persones. 

 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 

- Es comprovarà que existeixi un hidrant exterior d’incendi a menys de 100 m de la façana de 
l’edifici. Es col·locaran extintors, que en general seran d’eficàcia 21A/113B, a les escales 
protegides.  

- Les instal·lacions es defineixen a l’apartat corresponent del sistema Instal·lacions i serveis.  
 
SI 5 Intervenció de bombers 

- Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació de 3,60 mts, no ha de complir 
l’exigència SI 5 Intervenció de bombers segons la secció SI 5 del DB SI. Tanmateix, per donar 
compliment al D 241/94 vigent a Catalunya, l’edifici té façana accessible per als bombers a 
través de la Ronda Sud de Figueres. 

- A la façana d’accés, Ronda Sud, es troba la sortida d’evacuació del Edifici Centre de 
Formació a nivell de planta baixa; i, a cada planta, hi ha obertures que permeten l’accés als 
bombers en cas d’incendi de dimensions ≥ 0,80 x 1,20 m i ampit ≤ 1,20 m. 

 
 
SI 6 Resistència al foc de l’estructura 

La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim,: 

- R 120, ja que l’edifici únicament consta d’un sector d’incendi que comunica totes les plantes. 

- R 120 en la planta soterrani destinada a ús instal.lacions. 
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A
M

B
IT

  Edifici, establiment o zona destinada a docència, en qualsevol dels seus nivells: escoles infantils, centres d’ensenyament primari, 
secundari, universitari o formació professional. 
 
Els establiment docents que no tinguin la característica pròpia (activitat en aules d’elevada ocupació) s’assimilaran a altres usos. 

 
1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

EN
TO

R
N

 

Espais per a intervenció de 
bombers 

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

Vials d’accés per als bombers 

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

Forats en façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell 
de planta a la que s’accedeix  1.20 m. 
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius  25 m. 
2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6) 

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

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

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h  15m h  28m h > 28m 

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

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

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

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

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

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

Elements verticals separadors amb 
d’altres edificis   EI-120 

FA
Ç

A
N

ES
  A la trobada amb elements 

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

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

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

façana quan tingui més de 18 m d’alçada. 

C
O

B
ER

T
ES

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

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

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

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

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors 

Sectors d’incendi 
 

 L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
 Zones d’allotjament (dormitoris) de S > 500 m2  
 Zones d’usos subsidiaris: 

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

 S  4000 m² (8000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció). 
Excepcions:  
 Establiment  500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús Residencial Habitatge.  
 Sense limitació de superfície en una sola planta i/o en sectors de risc mínim. 

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

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

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

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

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

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

Elements d’evacuació protegits 

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

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

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

Finestres o forats en façana 
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle  de façanes: 

  (o) 0 45 60 90 135 180 
D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

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

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

Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

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

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

LO
C

A
LS

 D
E 

R
IS

C
 

ES
PE

C
IA

L 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 
Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 
Vestíbul d’independència - SI SI 
Portes d’entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 
Revestiment parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 
Revestiment terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1 
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2.5. Reacció al foc dels materials 

M
A

TE
R

IA
LS

 D
E 

R
EV

ES
TI

M
EN

T 

En recintes protegits 

Terres                       CFL-s1 

Parets i sostres         B-s1, d0 

En recorreguts normals 
Terres                        EFL 

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

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

Terres                        BFL-s2 

Parets i sostres         B-s3, d0 

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

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

O
C

U
PA

C
IÓ

 

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

 1 persona / 1,5 m2 en aules ( excepte escoles infantils). 
 1 persona / 2 m2 en aules d’escoles infantils i sales lectura de biblioteques.  
 1 persona / 3 m2 en lavabos de planta 
 1 persona / 5 m² en locals diferents a l’aula (laboratori, taller, gimnàs, sala de dibuix, etc.) 
 1 persona / 10 m² en el conjunt de la planta o de l’edifici. 
 1 persona / 40 m² en arxius i magatzems. 

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

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

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

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

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

l’incendi no pugi afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

PO
R

TE
S 

PA
SS

O
S Dimensionat  Capacitat: A  P / 200 

 Amplada   0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m). 

Característiques 

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

PASSADISSOS I RAMPES  

 Capacitat: A  P / 200  
 Amplada  1 m  (0.80 m si P  10 persones 

habituals) 

Passadís protegit 
 P  3 S + 200 A 
 Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en 

escoles infantils i centres de primària) (0.80 
m si P  10 persones, usuaris habituals) 

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

ES
C

A
LE

S 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Evacuació descendent 

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

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

                                                 0,90 si P 50 persones 
                                                 1,00 si P 100 persones  
                                                 1,10 si P >100 persones 

Evacuació ascendent Per h  2.80 m 
Per P  100 fins h  6 m S’admet en tot cas 
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A  P / (160 – 10 h) E  3 S + 160 As  
Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P 25 persones 

                                                 0,90 si P 50 persones 
                                                 1,00 si P 100 persones  
                                                 1,10 si P >100 persones 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana Des de zones de circulació. 
Espai lliure  0,5 m 

Tramades 
 Altura salvada  3.20 m (  2,10 m en escoles infantils i centres de primària). 
  3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 
 En escoles infantils i centres de primària o secundària no es permeten tramades corbes. 

Esglaons  
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm  2C + H  700 mm 
H   280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm (170 mm en infantil, 
primària i secundària) 
           Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                      (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1) 

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

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE 

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

ESCALES Capacitat: A  P / 480 

3.2. Recorreguts d’evacuació 

COMPATIBILITAT 

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

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

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

Altura ascendent màxima 

 1m per escola infantil i ensenyament primari fins a sortida de planta 
 2m per escola infantil i ensenyament primari fins espai exterior segur 
 Per altres, 4m fins sortida de planta i 6m fins espai exterior segur 

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

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

1 sortida 

- Ocupació  100 persones  
    (en escoles infantils, primària i secundaria < 50 alumnes) 
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació 

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

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

Més d’una sortida 

Recorreguts d’evacuació: 
- En plantes d’infantil i primària <35 m (*43,7m). 
- En espais a l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, 
cobertes...)< 75 m. 
- En altres: < 50m (* 62,5m). 
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas 
d’una única sortida 

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

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació  25m   (* 31,2m) 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D’ÚS DOCENT 
Data 17/12/2010 

Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

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

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 

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

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal 

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

UNE 23035-3:2003 

Enllumenat d’emergència - En tots els recorreguts d’evacuació 
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones 

Senyalització itineraris accessibles 

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

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

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

Evacuació 

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

 un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé 
 una zona de refugi amb: 
- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants. 
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants. 

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

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

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi - Per Sc > 5000 m2. 
- Per Sc>2.000 m2 en locals de RISC ALT. 

Alarma (3) Per Sc > 1000 m2. 

4.2. Mitjans d’extinció  

Hidrants exteriors (4) 
1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m2 i 10000 m2 . 
1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  
Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 

Extintors Capacitat
21A-113B

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

Columna seca Per h > 24 m. 

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

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

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

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

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

Notes:  
 
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim. 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q 40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q 50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d) 
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur. 
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EDIFICIS D’ÚS DOCENT 
Data 17/12/2010 

(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques. 
(4) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua. 
(5) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt. 
(6) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia. 
 

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

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

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

100<V 200 m3 200<V 400 m3 V>400 m3 

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

Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m² En tot cas ------- ------- 
Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli) 
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors 20<P 30 kW 30<P 50 kW P>50 kW 

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

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

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

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

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

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

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució En tot cas ------- ------- 
Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 oC En tot cas ------- ------- 

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

P 2520 kVA 
P 630 kVA 

2520<P 4000 kVA 
630<P 1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

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

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

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina 
sigui la potència instal·lada. 
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4.5 Seguretat d’Utilització. Prestacions 
 
Les condicions de seguretat d’utilització de l’edifici projectat compleixen les exigències 
bàsiques SU del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim 
possible, els accidents i danys als usuaris.  
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic 
de Seguretat d’utilització, DB SU. 
 A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques 
del SU i als quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici:  

 
SUA 1 Risc de caigudes 

- A totes les zones de l’edifici es contempla les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la 
disposició de barreres de protecció amb configuració de no escalable i alçada en funció de 
l’alçada del desnivell que s’està protegint. Es considera la configuració de les escales i la 
neteja dels vidres transparents exteriors al ser tots ells practicables o  fàcilment desmuntables. 

 
SUA 2 Impactes o enganxades 

- A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de 
produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el 
nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació i que es detallen a l’apartat MC 4 “Sistemes 
envolvent exterior, compartimentació interior i acabats”. També es considera, la protecció a 
enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 

 
SUA 3 Immobilització 

- Els diferents banys del edifici tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 
 
SUA 4 Il·luminació inadequada 

- Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de 
circulació, tant interior com exterior. 

- Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació, fins a la sortida a 
l’exterior. 

 
SUA 5 Situacions d’alta ocupació 

- No és d’aplicació. 
 
SUA 6 Risc d’ofegament 

- No és d’aplicació. 
 
SUA 7 Vehicles en moviment  

- No és d’aplicació. 
 
SUA 8 Acció del llamp  

- La fase 1 del edifici ja disposa d’instal·lació parallamps i com la fase 2 és una ampliació, no 
serà necessària. S’adjunta fitxa justificativa al final del capitul. 

 
SUA 9 Accessibilitat  

- Resolt en l’apartat MD 4.2 de la memòria. 
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Ref. del projecte 

N E C E S S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  

NO
és necessària doncs:

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne  Na

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne > Na  

Ne = Na =

* Edificis amb altura > 43m

SÍ
és necessària doncs:

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.

P R O C E DIM E N T  DE  V E R IF I C AC I Ó     
Municipi:Ng : (núm. impactes / any km2)

Densitat d’impactes sobre el
terreny Ng impactes / any km2 :

Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts C1 = 0,50

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos C1 = 0,75

* edifici aïllat C1 = 1,00

C1 :
Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici situat a dalt d’un turó C1 = 2,00

Ne

FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  

· Ne = 61eg 10CAN  = x x x 10-6 Ne =                     impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00

formigó  C2 = 1,00 formigó C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50

C2 :
coeficient segons tipus de
construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable C3 = 3,00C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts C3 = 1,00

* edifici no ocupat normalment C4 = 0,5

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00
C4 :
coeficient segons l’ús de l’edifici

* resta d’edificis C4 = 1,00

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei
imprescindible (hospitals, bombers,...) 

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus C5 = 5,00

C5 :
necessitats de continuïtat de 
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* resta d’edificis C5 = 1,00

Na

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5

= 3105,5
Na =

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E
e
a

N
N1 = 1 E

4 0   E < 0,80  la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria
3 0,80   E < 0,95    
2 0,95   E < 0,98  

E  0,98 

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP

· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 
El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

1

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

L’edifici   disposarà d’un sistema de protecció al llamp 

09950

✔

Figueres

3,00

47,79

3,00 47,79 0,000143

0,001833

0,000143 0,001833

1,00

✔

1,00

✔

✔

3,00

✔

1,00

No

3,00

✔

1,00
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4.6 Salubritat 
 
L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció 
enfront de la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais 
per a la recollida adequada dels residus executats ja en la fase 1 en la planta soterrani, 
garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de 
subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a conjunt de l’edifici. 
 
4.6.1 Protecció enfront de la humitat (HS 1) 
L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció enfront de la humitat. 
Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els 
següents paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 
 
Pel que fa al disseny de les façanes: 
- zona eòlica C,  
- zona pluviomètrica III,  
- i l’altura de coronament de l’edifici es inferior a 15 mts.  
 
Per al disseny de murs i terres: 
Aquest paràmetres es recullen al document HS1. 
 
En el cas de la solució constructiva la façana de bloc de formigó es subsituira per els panells 
de GRC. 
 
S’adjunta fitxa justificativa a continuació. 
 
4.6.2 Recollida i evacuació de residus (HS 2) 
El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer i per tant 
es preveu un local com a espai de reserva per a la recollida de les 5 fraccions de residus de 
l’edifici. El rati amb el qual es preveu la superficie del espai d’evacuació de residuos és de 0,02 
l/m2, i el nº d’ocupans de l’edifici és 324 persones, que proporcionen una superficie de 8.79 
m2. Aquest espai està executat en la zona de l’edifici nombrada com a fase 1, i el seu disseny 
admet l’increment del volum de residus provinent de la fase 2. 
Els contenidors seran de 240 litres i dimensions 0,58x0,69x1,08 m. 
S’adjunta fitxa justificativa a continuació. 
 
4.6.3 Qualitat de l’aire (HS 3) 
L’edifici disposa de condicions de ventilació per assolir dos objectius: 

- garantir les exigències bàsiques de qualitat interior de l’aire, HS 3 
- i millorar el confort i l’estalvi d’energia 
 
Pel que fa a la ventilació com a qualitat de l’aire interior: 
- l’interior del edifici i el local de reserva per a la recollida de residus disposen de sistemes de 

ventilació, segons les especificacions del DB HS 3, el Decret d’habitabilitat i les Ordenances 
Municipals. 

 
4.6.4 Subministrament d’aigua (HS 4) i Evacuació d’aigües (HS-5) 
Les exigències de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües del CTE es defineixen a 
l’apartat MC i MI. 
S’adjunta fitxa justificativa a continuació. 
 



FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
Disseny de façanes  
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ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 2 de la Part I del CTE)

Façanes  
Mitgeres descobertes  

 
DEFINICIÓ DEL GRAU D’ IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES

Zona Pluviomètrica  I  II III IV V  Grau d’impermeabilitat

Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C    

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

Classe d’entorn  E0 E1  

 
CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

Ventilada  Grau  5 B3+C1  

Grau  2 B1+C1+J1+N1          C1+H1+J2+N2  

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2 B2+C1+J1+N1

Grau  4 B2+C1+H1+J2+N2 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 
 

Grau  5 B3+C1

Grau  2 B1+C1+J1+N1                 C1+H1+J2+N2

Grau  3 B1+C1+H1+J2+N2

FAÇANA CARA 
VISTA 

Sense cambra d’aire  

Grau  5 B3+C1 

Ventilada  Grau  5 B3+C1 
Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 

hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau  5 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau  5 R3+C1

Grau  2 R1+C1

Grau  3 R1+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
CONTINU

Sense cambra d’aire 

aïllament a l'interior  
del full principal

Grau  5 R3+C1 B3+C1

aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal 

Grau  5 B3+C1

Grau  4 R2+C1

Ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

Grau  4 R1+B2+C1 

Amb  
cambra
d’aire

No 
ventilada 

 

Grau  5 R2+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
DISCONTINU

Sense cambra d’aire  Grau  5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS 

 Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es 
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui.  

✔

✔

✔

✔

Taula 5

Taula 6
3

✔

✔

✔
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

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

Edificis 
d’habitatges 

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

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

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 ✔

09950



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

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

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

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

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

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

Protecció contra retorns  

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

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 
q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 
q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 
q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 
q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 
q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 
q  0,065l/s  rentamans, bidet 
q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

aixeta aïllada 
q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 
q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

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

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

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

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

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

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

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

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

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

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

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

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

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

✔

✔

✔

✔

✔
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Projecte bàsic i d’execució de la segona fase del Centre de Formació Integrat al Recinte Firal de Figueres 

ALONSO BALAGUER I ARQUITECTES ASSOCIATS 
 

4.7 Protecció enfront del soroll 
 
La fase 1 del edifici va garantir l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el DB HR. 

L’edifici garanteix l’aïllament acústic en les següents situacions: 
- Aïllament del soroll aeri procedent de l’exterior en funció dels següents índex de soroll dia Ld: 

La façana a carrer presenta un índex de soroll dia, Ld, de 70dBA, d’acord al mapa de 
capacitat acústica del municipi.  

- Aïllament del soroll procedent de les zones comuns: entre l’àrea docent i les zones comunes, i 
sales de màquines. 

- Aïllament del soroll procedent d’un recinte d’activitat o d’instal·lacions: entre l’àrea 
d’docent i entre l’ascensor. 

Així mateix l’edifici garanteix el control del temps de reverberació a les seves zones comunes. 

En el cas de la fase 2 com es veu a la fitxa al tractar-se de una ampliació, no és d’aplicació el 
DB-HR, tot i això al mantenir les solucions constructives utilitzades a la fase 1, l’ampliació 
seguirà garantint l’aillament acústic. 

S’adjunta la fitxa resum dels requeriments que s’estableixen. 

 
4.8 Estalvi d’energia 
 

L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) garantint la 
limitació de la demanda energètica, incorporant instal·lacions tèrmiques amb el rendiment 
adequat, disposant de sistemes d’il·luminació eficient a les zones i incorporant energia solar 
tèrmica per a la producció d’aigua calenta sanitària. 
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici. 

 
4.8.1 Limitació de la demanda energètica (HE 1) 

L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica, 
del qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona 
climàtica on s’ubica l’edifici i els tancaments que conformen l’envolvent:  
 
4.8.2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques (HE2) 

L’edifici disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció, fred i producció d’ACS) apropiades per 
garantir el benestar dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, 
donant compliment al Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE. La definició de les 
instal·lacions es fa a la Memòria d’instal·lacions del projecte. 
S’adjunta fitxa justificativa a continuació. 
 
4.8.3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (HE 3) 

Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) serà de 3,5 W/m2 (per a 
cada 100 lux) per a les zones administratives i docents, i de 4,5 W/m2 per a les zones comunes 
de l’edifici.  
 
4.8.4 Contribució solar mínima per a la producció d’ACS (HE 4) 

Tenint en compte que l’edifici no té demanda d’ACS, no caldrà instal·lació d’energia solar. 
La contribució solar serà com a mínim la més desfavorable de la que resulta de l’aplicació del 
DB HE 4 i el Decret d’Ecoeficiència. Es defineix en l’apartat corresponent de la Memòria 
descriptiva i constructiva. 
Veure projecte especific d’ACS. 



CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 1/2

Ref. del projecte:   

ÀMBIT D’APLICACIÓ

obra nova rehabil itació integral

ampliació,  reforma,  rehabi l i tació o rehabil i tació integral en edif icis catalogats 
No els hi és d’aplicació el DB HR 

 

ÚS DE L’EDIFICI 

residencial  privat  residencial  públ ic sanitar i

administratiu docent altres

UNITATS D’ÚS 

una única unitat  d’ús diverses unitats d’ús

EXIGÈNCIES D’AÏLLAMENT ACÚSTIC

SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS a soroll aeri 

Separacions en la mateixa unitat d’ús envans RA  33dBA

entre el recinte protegit i el recinte emissor DnTA  50dBA  El recinte no comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor entre el recinte habitable i el recinte emissor DnTA  45dBA  

paret del recinte protegit RA  50dBA

porta o finestra del recinte protegit RA  30dBA  

paret del recinte habitable (1) RA  50dBA  

Separació entre una 
unitat d’ús i un 
recinte emissor que 
no pertany a la 
unitat d’ús 

El recinte comparteix portes o 
finestres amb el recinte emissor

porta o finestra del recinte habitable  (1) RA  20dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit DnTA  55dBA  Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor 
d’instal·lacions o d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable DnTA  45dBA  

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al  recinte) entre unitat d’us i caixa d’ascensor  RA  50dBA  

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR a soroll aeri 

FAÇANES,  COBERTES I  TERRES  EN CONTACTE AMB L ’EXTERIOR,  D 2m,nT,Atr en dBA D2m,nT,Atr

en funció de l’Ld 

FAÇANA A CARRER 

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld  60  30 30 30 30 

60 < Ld  65  32 30 32 30 

65 < Ld  70  37 32 37 32 

70 < Ld  75  42 37 42 37 

Quan el soroll al 
que estigui sotmès 
el tancament sigui 
d’aeronaus, els 
valors D2m,nT,Atr 
s’incrementaran en  
4dBA 

Ld > 75  47 42 47 42   

09950

✔



CTE Exigències del DB HR Protecció contra el soroll   HR 2/2

Ref. del projecte:   

FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit,  aeronaus,
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.)

Ús residencial/ hospitalari Ús cultural/ sanitari/ docent/ 
administratiu Ld carrer 

dBA 
Ld Pati 
dBA 

Dormitoris Estances Estances Aules 

Ld  60 Ld  60  30 30 30 30 

60 < Ld  65 Ld  60  30 30 30 30 

65 < Ld  70 Ld  60  30 30 30 30 

70 < Ld  75 60 < Ld  65  32 30 32 30 

Ld > 75 65 < Ld  70  37 32 37 32 

 

MITGERES a soroll aeri 

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o DnTA  50dBA  

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera D2m,nT,Atr  40dBA  

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS a soroll d’impacte a soroll aeri 

entre el recinte emissor i recinte protegit L’nT,w  65dB  DnTA  50dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte emissor que no 
pertany a la unitat d’ús entre el recinte emissor i recinte habitable no té exigència  DnTA  45dBA  

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit L’nT,w  60dB  DnTA  55dBA  Separació entre una unitat d’ús i 
un recinte d’instal·lacions o 
d’activitat entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable L’nT,w  60dB  DnTA  45dBA  

EXIGÈNCIES DE CONTROL DEL TEMPS DE REVERBERACIÓ 

Espais que han de controlar el seu temps de reverberació: Temps màxim de reverberació 

Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum  350m3 0,7s  

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum  350m3 0,5s  

Restaurants  i menjadors 0,9s  

Àrea d’absorció acústica equivalent Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes 
protegits amb els que comparteixen portes A  0,2m2/m3  

EXIGÈNCIES DE SOROLL I  VIBRACIONS DE LES INSTAL·LACIONS

Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de 
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici. 
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i 
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll. 
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els 
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents 

(1) Només aplicable als usos residencial i sanitari 

09950



Limitació de la demanda energètica HE 1 Pro jecte execuc ió

in tervenc ió en ed i f i c i s ex i s tents
ús d i fe rent a d ’hab i ta tge

* Dconjunta = Dcal + 0,7 Dref, per a edificis situats en territori peninsular                                                                                                                    1/1
Dconjunta = Dcal + 0,85 Dref, per a edificis situats en territori extrapeninsular
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Re fe rènc ia de pro jecte :

DADES

T ipus d ’ intervenc ió :

Tipus: Tipus:

Reformes destinades a canvi d’ús característic de l’edifici Intervenció que produeix modificacions en les condicions
exteriors o interiors d’un element de l’envolvent tèrmica i que
suposa un increment de la demanda energètica de l’edificiRenovació de més del 25% de l’envolvent tèrmica final

Ampliació: veure fitxa d’obra nova
Modificació substancial, substitució o incorporació d’elements
de l’envolvent tèrmica

Ús de l ’ed i f i c i :

C l ima h ivern : A B C D E Cl ima est iu : 1 2 3 4

JUSTIF ICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’EX IGÈNCIA

Valors de la demanda energèt i ca .

Procediment de càlcul:

La demanda energètica conjuntade calefacció i refrigeració* de:

l’edifici objecte = kW h/m2any < a la de l’edifici de referència = kW h/m2any

Transmitànc ies tèrmiques màx imes
U

de l’element, W/m2 K
transmitància tèrmica màxima, W/m2 K

Zona c l imà t i c a d ’h i ve rn

A B C D E
Tancament s en con tac te amb l ’ ex te r i o r :

Murs i elements en contacte amb el terreny 1,25 1,00 0,75 0,60 0,55

Cobertes i terres en contacte amb l’aire 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35

Obertures 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50

permeabilitat
a l’aire l’element

permeabilitat a l’aire màxima, m3/h m2

Obertures 50 50 27 27 27

L imi tac ió de condensac ions en l ’àmbi t de la intervenc ió , s i s ’escau .

Verificació mitjançant:

09950

✔

✔

✔

Docent

✔

✔

✔

✔

✔

0,4795

0,40

2,95

-

indicar



RITE RITE Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques 

P. EDIFICACIÓ 

Ref. del projecte: 

 

 

R
eg

la
m

en
t d

’In
st

al
·la

ci
on

s 
Tè

rm
iq

ue
s 

en
 e

ls
 E

di
fic

is
  R

D
 1

02
7/

20
07

,  
(B

O
E 

29
/0

8/
20

07
, c

or
re

cc
ió

 d
’e

rra
de

s 
BO

E 
28

/0
2/

20
08

)  
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

   
·  

 C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

   
 v

.2
   

 ju
ny

 2
00

8 

D A D E S  D E  L ’ E D I F I C I  O  L O C A L  
Ús previst (1) 

Administratiu  Comercial  Docent  Pública 
concurrència  Residencial 

habitatge  Residencial 
públic  Sanitari  

Tipus d’intervenció en l’edifici o local (2) 

Nova construcció  Canvi d’ús  Rehabilitació  (2)  Altres intervencions en edifici o local existent  

Tipus d’intervenció en les instal·lacions  

  - Canvi del tipus d’energia  

 - Incorporació d’energies renovables (3)  

Nova instal·lació 

 

Reforma de   la 
instal·lació 

 
- Altres:  
 

-   Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció 
d’ACS o la modificació dels existents.  

-   Substitució dels subsistemes de climatització o de producció d’ACS o 
l’ampliació del nombre d’equips de generadors de calor o fred. 

-   El canvi d’ús previst de l’edifici. (4) 

 

 
 

C A R A C T E R Í S T I Q U E S  G E N E R A L S  D E  L E S  I N S T A L · L A C I O N S  T È R M I Q U E S  
Objecte 

Climatització (5)  Calefacció (6)   Refrigeració(7)  Ventilació (8)   Producció d’aigua calenta sanitària, 
(ACS) (9)  

Tipus d’instal·lació 
Calor  Calor   kW  Calor                      kWIndividual  Nombre 

d’individuals 
Fred  

Suma de Potències 
individuals previstes(11) 

Fred kW

Centralitzada 
 Fred                      kW

Centrals de producció de calor o fred 
Caldera  Caldera 

mixta 
 Unitat 

autònoma 
compacta 

 Unitat 
autònoma 
partida 

 Bomba  
de calor 

 Planta 
refredadora 

 Captadors 
solars 

 Altres 
(10)   

Previsió de potència tèrmica nominal total, P 

P equip recolzament                      kW
Calor (11)  kW Fred (11)    kW Solar (12) 

P equivalent (0,7 kW/m2 x S captadors)   kW

Fonts d’energia previstes 

Electricitat   Combustible gasós  Combustible líquid  Energia solar  Altres  
 
 

C A R A C T E R Í S T I Q U E S  E S P E C Í F I Q U E S  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  S O L A R  
Objecte  

ACS  Calefacció  Climatització  Escalfament d’aigua del vas de les piscines  

Dades de la instal·lació 

Demanda energètica 
anual estimada (13)             kWh Cobertura anual 

estimada (13)               % P tèrmica de l’equip 
de recolzament (12)                kW 

Captació 

Individual  Col·lectiva  Superfície de captació 
total prevista (13)                 m2   Potència tèrmica equivalent 

P = 0,7 kW/m2 x S captadors  (12) kW 

Acumulació  
Individual  Col·lectiva  Volum d’acumulació total (13) litres   Nombre de dipòsits Ut. 

 

 a)   P calor i/o fred < 5 kW  

b)  Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos 
elèctrics- amb P individual o suma de P ≤ 70 kW 

 

c)  Sistemes solars d’un únic element prefabricat  

No cal 
documentació  

 

d)  Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2)  

 MEMÒRIA 
TÈCNICA  

 

 -  5 kW ≤ P calor i/o fred ≤ 70 kW 
Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la 
instal·lació hagi estat executada. 

 

 -  Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de 
l’edifici, o bé 

 

D O C U M E N T A C I Ó  
T È C N I C A    
per donar compliment 
al RITE                            
i a la Instrucció 4/2008 
(14) 

PROJECTE 
(15) 

 

 -  P calor i/o fred > 70 kW:
 

-  Projecte específic de la instal·lació elaborat per 
altres tècnics: cal fer referència del contingut i l’autor 

 

http://www.gencat.net/oge/
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/html/Captadors_solars_termics.htm


RITE  Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques          RITE 2 / 3  

 

Ref. projecte: 
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E X I G È N C I E S  T È C N I Q U E S  D E  L E S  I N S T A L · L A C I O N S  T È R M I Q U E S  
 Projecte 

En l’àmbit del CTE:  “Els edificis disposaran d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a 
proporcionar el benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les 
mateixes i dels seus equips.  
Aquesta exigència es desenvolupa en el vigent Reglament d’Instal·lacions 
tèrmiques, RITE, i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici”. 

CTE HE 2  

RITE  

General 

En l’àmbit del RITE:  “Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir 
i utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, 
eficiència i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o 
normativa que pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”. 

CTE           
HE 4, HS 3, HR 
   D. 21/2006 
Ecoeficiència  

Prevenció i control 
de la legionel·losi 

 

 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que 
s’obtingui una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua 
calenta sanitària que siguin acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi 
menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, complint els requisits següents: 

RITE IT 1.1  

Qualitat tèrmica    
de l’ambient 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” 

 RITE IT 1.1.4.1  

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants 
que es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant 
un cabal suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” 

RITE IT 1.1.4.2 
 

 

-  Ventilació de l’interior dels habitatges →  CTE DB HS 3  

Qualitat de l’aire 
interior 

(*) En l’àmbit del CTE,  cal 
disposar d’un sistema de 
ventilació que garanteixi 
l’exigència bàsica HS 3 
“Qualitat de l’aire interior”: 

-  Ventilació en la resta d’edificis → s’aplicaran 
criteris anàlegs al CTE DB HS3  

RITE IT 1.1.4.2  

Higiene “Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.” 

RITE IT 1.1.4.3 
Prevenció i control 
de la legionel·losi 

 

Benestar      
i  Higiene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualitat de 
l’ambient acústic 

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.” 

RITE IT 1.1.4.4 
CTE DB HR 

 

 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es 
redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de 
sistemes eficients energèticament, de sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització 
d’energies renovables i de les energies residuals, complint els requisits següents: 

RITE IT 1.2  

Rendiment 
energètic 

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i 
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop 
possible al seu règim de rendiment màxim.” 

RITE IT 1.2.4.1  

Distribució             
de calor i fred 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats 
terminals amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació .” 

RITE IT 1.1.4.2 
 

 

Regulació i 
control 

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions 
de la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.”” 

RITE IT 1.1.4.3  

Comptabilització  
de consums 

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de diferents usuaris.” 

RITE IT 1.1.4.4  

Recuperació 
d’energia 

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la 
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.” 

RITE IT 1.1.4.5  

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, 
amb l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.” 

RITE IT 1.1.4.6  

Eficiència 
energètica 

Utilització 
d’energies 
renovables (*) En l’àmbit del 

CTE HE 4 
Instal·lacions tèrmiques per a la producció d’ACS: 
- Si la demanda d’ACS és ≥ 50 l/dia a 60ºC    
- Escalfament de l’aigua de piscines climatitzades 

  CTE DB HE 4 
D. 21/2006 
Ecoeficiència 

 

 

Seguretat “Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es 
previngui i es redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys 
i perjudicis a les persones, flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de 
produir en els usuaris molèsties i malalties.” 

RITE IT 1.3 
 

 

 



RITE  Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques. Dades generals de les instal·lacions tèrmiques          RITE 3 / 3  

 

Ref. projecte: 

                                                                                                                   

R
eg

la
m

en
t d

’In
st

al
·la

ci
on

s 
Tè

rm
iq

ue
s 

en
 e

ls
 E

di
fic

is
  R

D
 1

02
7/

20
07

,  
(B

O
E 

 2
9/

08
/2

00
7,

 c
or

re
cc

ió
 d

’e
rra

de
s 

BO
E 

28
/0

2/
20

08
)  

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
   

·  
 C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

 v
.2

   
 ju

ny
 2

00
8 

NOTES 
 

(1)   
 

A efectes del RITE, el seu Annex de Terminologia diferencia els següents usos (que condicionen les sales de calderes): 
- Edificis o locals institucionals: Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, etc. 
- Edificis o locals de pública concurrència: Teatres, cinemes, sales d’exposicions, biblioteques, museus, sales d’espectacles i activitats 

recreatives, locals de culte, estacions de transport, centres d’ensenyament universitari, i similars. 

(2) El CTE DB HE 2 remet al RITE vigent per donar compliment a l’exigència de rendiment energètic de les instal·lacions tèrmiques. Per tant, 
per determinar si en les intervencions en edificis existents cal complimentar el RITE, caldrà revisar conjuntament l’àmbit d’aplicació del 
RITE (art. 2 Part I) i del CTE (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE). Podeu consultar el document “Àmbit d’aplicació del CTE”. 
En l’àmbit del CTE, s’entén per rehabilitació d’edificis, intervencions generals que tinguin per objecte l’adequació funcional, estructural 
o la modificació del nombre o superfície dels habitatges. 

(3) A partir de l’àmbit d’aplicació general del CTE, en algunes intervencions en edificis existents s’haurà d’incorporar un sistema solar de 
producció d’ACS:  per exemple, en rehabilitació d’edificis en els que existeixi una demanda d’ACS ≥ 50 litres a Tª 60 ºC .  

(4) L’àmbit del CTE inclou també el canvi d’ús de l’establiment.   

(5) Climatització: procés que controla temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais. 

(6) Calefacció: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 

(7) Refrigeració: procés que controla temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 

(8) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. Qualsevol edifici o local en l’àmbit del CTE, ha de disposar d’un sistema de ventilació per 
garantir la qualitat de l’aire interior, segons l’exigència bàsica HS 3. En el cas d’edificis d’habitatges es pot garantir aplicant el Document 
bàsic DB HS3. Podeu consultar la “Guia de procediment de predimensionament dels sistemes de ventilació. Aplicació pràctica a un edifici 
d’habitatges”. En la resta de casos, aplicant el RITE IT 1.1.4.2 “Exigència de qualitat de l’aire interior”. 

(9) Quan es preveu una instal·lació d’aigua calenta sanitària, segons l’àmbit del CTE DB HE 4, cal garantir una contribució solar mínima per 
a la producció d’aigua calenta sanitària (si la demanda és ≥ 50 l/dia a 60ºC ) i per a l’escalfament de l’aigua de piscines climatitzades. 

(10) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 

(11) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de 
calor o fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, 
escalfadors acumuladors i  termos elèctrics) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a suma de les 
potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense considerar 
en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica. 

    P total = Σ P generadors 

   *   No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, 
serà la més gran de les dues. 

   *    A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 

Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW 

Escalfadors instantanis per producció d’ACS:  Potència,P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)  

Calderes mixtes de calefacció i ACS: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW 

Aparells d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 100-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de 
Catalunya, un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW 

Aparells d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor): 

El rati de fred és igual al cas anterior. 
El rati de calor es pot estimar entre 70-120 W/m2.  

 

 

(12) 
 

A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà: 
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé  
b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip 

d’energia de recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:  
    P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors 

(13) Podeu consultar els documents OCT “Predimensionament de les instal·lacions d’ACS amb energia solar tèrmica” (www.coac.net/oct/...) 

(14) Classificació de les instal·lacions tèrmiques i procés de tramitació segons Instrucció 4/2008 de la Secretaria d’Indústria i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya. (www.gencat.net/oge). Podeu consultar el document OCT resum “Instal·lacions tèrmiques: Procediment 
administratiu a Catalunya” 

(15) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques (article 16 del RITE, RD 1027/2007): 
Es desenvoluparà en forma d’un o varis projectes específics, o integrat en el projecte general de l’edifici. Quan els autors dels projectes específics fossin 
diferents que l’autor del projecte general, hauran d’actuar coordinadament amb aquest. El projecte de la instal·lació ha d’estar visat.  
El projecte descriurà la instal·lació tèrmica en la seva totalitat, les seves característiques generals i la forma d’execució de les mateixa, amb el 
detall suficient perquè  es pugui valorar i interpretar inequívocament durant la seva execució.  
En el projecte s’inclourà la següent informació: 

a)  Justificació de que les solucions proposades compleixen les exigències de benestar tèrmic i higiene, eficiència i seguretat del RITE i la 
resta de normativa aplicable.  

b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els equips i materials que conformen la instal·lació projectada, així com les seves 
condicions de subministrament i execució, les garanties de qualitat i el control de recepció en obra que s’hagi de realitzar.  

c) Les  verificacions i les proves a efectuar per realitzar el control de l’execució de la instal·lació i el control de la instal·lació terminada.  
d) Les instruccions d’ús i manteniment d’acord amb les característiques específiques de la instal·lació, mitjançant l’elaboració d’un “Manual 

d’ús i manteniment” que contindrà les instruccions de seguretat, utilització i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment 
preventiu i gestió energètica de la instal·lació projectada, d’acord amb la IT 3.  

 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/html/Captadors_solars_termics.htm
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Edifici de nova construcció

Intervenció en edificis existents

canvi d'ús característic de l'edifici

canvis d'activitat en una zona de l'edifici que
impliqui un valor més baix del VEEI límit, respecte al
de l'activitat inicial

adequació de la instal lació d'aquesta zona

intervencions en edificis amb una superfície útil
total final > 1.000m2 (incloses les parts ampliades, si
s'escau), en la que es renovi més del 25% de la
superfície il luminada

d’aplicació en l’àmbit del projecte

altres intervencions en les que es renovi o ampliï
una part de la instal lació:

s'adequarà la part de la instal lació renovada o ampliada per tal de que es
compleixin els valors de VEEI límit en funció de l'activitat

quan la renovació afecti a zones de l'edifici per a les que s'estableixi la
obligatorietat de sistemes de control o regulació, se'n disposarà.

EXIGÈNCIES

VEEI va lor d ’e f i c iènc ia energèt i ca de la ins ta l lac ió (W/m2)
Es garantiran els valors límits fixats a continuació en funció de l’ús de cada zona:
(el valor inclou la il luminació general i la d’accent, exclou la d’il luminació d’aparadors i zones d’exposició)

administratiu en general

3
estacions de transport (6)

5andanes d’estacions de transport supermercats, hipermercats i grans magatzems
pavellons d’exposicions o fires biblioteques, museus i galeries d’art
sales de diagnòstic (1)

3,5 6
aules i laboratoris (2)

zones comunes en edificis residencials
centres comercials (s’exclou les botigues) (7)

habitacions d’hospital (3)

4

hosteleria i restauració (8)

8
recintes interiors no descrits en aquest llistat religiós en general
zones comunes (4) sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i convencions; sales

d’oci o espectacle, sales de reunions i sales de conferències (9)
magatzems, arxius, sales tècniques i cuines
aparcaments botigues i petit comerç
espais esportius (5) habitacions d’hotels, hostals, etc. 10

locals amb nivell d’il luminació > 600 lux 2,5

Potènc ia insta l lada a l ’ed i f i c i (W/m2)
En funció de l’ús de l’edifici, la potència instal lada en il luminació (làmpares + equips auxiliars) no superarà els següents valors:

comercial

15

aparcament 5 restauració 18
docent administratiu

12
altres 10

hospitalari residencial públic edificis amb nivell d’il luminació >600 lux 25
auditoris, teatres, cinemes

S i stemes de contro l i regu lac ió
Per a cada zona es disposarà de:

un sistema d’encesa i apagada manual, a manca d’un altre sistema de control (no s’accepta com a únic sistema de control l’encesa i
apagada des del quadre elèctric)
un sistema d’encesa per horari centralitzat a cada quadre elèctric

Per a zones d’ús esporàdic:
el control d’encesa i apagada s’haurà de fer per sistema de control de presència temporitzat, o bé polsador temporitzat

Per a zones amb aprofitament de la llum natural (**) :
s’instal laran sistemes que regulin el nivell d’il luminació en funció de l’aportació de llum natural:

en les lluminàries situades sota una lluerna
en les lluminàries d’habitacions de menys de 6m de profunditat
en les dues primeres línies paral leles de lluminàries situades a una distància < 5m de la finestra

(*) S’exclouen de l’àmbit d’aplicació general: interiors dels habitatges; construccions provisionals amb un període d’utilització previst 2
anys; edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos; edificis aïllats amb sup. útil total <50m2; edificis històrics
protegits; enllumenats d’emergència

(**) D’aplicació en zones amb tancaments de vidre a l’exterior o a patis/atris i on es donin unes determinades relacions entre l’edifici
projectat, l’obstacle exterior, la superfície vidrada d’entrada de llum i les superfícies interiors del local (veure DB HE 3 art. 2.3b).

S’exclouen de l’aplicació d’aquest punt (aprofitament de la llum natural): zones comunes d’edificis no residencials; habitacions
d’hospital; habitacions d’hotels, hostals, etc.; botigues i petit comerç

Referènc ia de pro jecte :

TIPUS D’ INTERVENCIÓ ( * )

1/2

09950

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Notes

(1) Inclou la instal lació d’il luminació general de sales tals com sales d’examen general, sales d’emergència, sales d’escàner i radiologia,
sales d’examen ocular i auditiu i sales de tractament. Queden exclosos locals tals com sales d’operació, quiròfans, unitats de cures
intensives, dentista, sales de descontaminació, sales d’autòpsies i mortuoris i altres sales que, per la seva activitat, es puguin considerar
com a sales especials.

(2) Inclou la instal lació d’il luminació de l’aula i les pissarres de les aules d’ensenyament, aules de pràctica d’ordinador, música, laboratoris
de llenguatge, aules de dibuix tècnic, aules de pràctiques i laboratoris, manualitats, tallers d’ensenyament i aules d’art, aules de
preparació i tallers, aules comuns d’estudi i aules de reunió, aules de classes nocturnes i educació d’adults, sales de lectura, llars
d’infants, sales de joc de llars d’infants i sala de manualitats.

(3) Inclou la instal lació d’il luminació interior de l’habitació i el bany, formada per la il luminació general, il luminació de lectura i
il luminació per a exàmens simples.

(4) Espais utilitzats per qualsevol persona o usuari tals com rebedors, vestíbuls, passadissos, escales, espais de trànsit de persones, lavabos
públics, etc.

(5) Inclou les instal lacions d’il luminació del terreny de joc i de les grades d’espais esportius, tant per a activitats d’entrenament com de
competició, però no inclou les instal lacions d’il luminació necessàries per a les retransmissions televisades. Les grades seran assimilables
a zones comunes.

(6) Espais destinats al trànsit de viatgers tals com rebedors de terminals, sales d’arribades i sortides de passatgers, sales de recollida
d’equipatges, àrees de connexió, d’ascensors, “áreas de mostradores de taquillas”, facturació i informació, àrees d’espera, sales de
consigna, etc.

(7) Inclou la instal lació d’il luminació general i il luminació d’accent del rebedor, recepció, passadissos, escales, vestuaris i lavabos dels
centres comercials.

(8) Inclou els espais destinats a les activitats pròpies dels serveis al públic tals com rebedor, recepció, restaurant, bar, menjador, auto servei
o buffet, passadissos, escales, vestuaris, serveis, lavabos, etc.

(9) Inclou la instal lació d’il luminació general i il luminació d’accent. En el cas de cinemes, teatres, sales de concerts, etc. s’exclou la
il luminació amb finalitats d’espectacle, incloent la representació i l’escenari.
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Projecte bàsic i d’execució de la segona fase del Centre de Formació Integrat al Recinte Firal de Figueres 

ALONSO BALAGUER I ARQUITECTES ASSOCIATS 
 

4.9. Ecoeficiència  
El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la 
Generalitat de Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els 
residus. 
 
Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria Constructiva 
corresponent al sistema al qual es refereix (envolvent, instal·lacions, etc) i, en alguns casos, 
també en els Plànols i/o els Amidaments. També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla 
de gestió dels residus de construcció que es generaran durant l’obra.  
 
A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 
punts mínims establerts pel Decret. Al final d’aquest capítol s’ha incorporat una fitxa resum, 
justificativa del seu compliment, i un pla de residus. 
 
Com a informació complementària a la de la fitxa, s’opta perquè  la família de productes de 
la construcció de l’edifici que disposaran del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya  siguin  les aixetes dels aparells sanitaris.    
 

 
 

 
                                                                        Barcelona, Febrer del 2018. 

 
 
 
 
 

Els Arquitectes. 



DADES DE L'EDIFICI:

x
Usuaris

430

AIGUA tots els usos

%

V3.1.0

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

etiqueta ecològica de la Unió Europea

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q   12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar

9950

50%

cal justificar-ho adequadament a la memòria

en rehabilitació per la configuració prèvia de l’edifici o de 
la normativa urbanística

a un espai comunitari

1720

zona climàtica

demanda ACS a 600

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 

≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

S

les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu :

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

70

al'interior de les unitats privatives

RENTAVAIXELLES

preveu un espai fàcilment accessible de      
150 dm3 per separar les fraccions següents:   

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen 
resistències elèctriques amb efecte Joule; a 
qualsevol zona climàtica:

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS

Nova edificació

ENERGIA tots els usos

USOS DE 
L'EDIFICI:

Centres escolars sense dutxes

Residencial colꞏlectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

AIXETES

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

SANEJAMENT xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o límit més proper

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

si es preveu la instalꞏlació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una d’aigua
calenta 

Comarca:

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE BÀSIC

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Situació:

Municipi:

Reconversió d'antiga edificació

Figueres

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

Alt Empordà

Gran rehabilitació
Usuaris

l/dia

N

N

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a l’exterior o entre els 
dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S 35%

l’aportació energètica solar és cobreix amb altres fonts 
d’energies renovables

l’edifici no compta amb suficient assolellament

s
S
S

PROJECTE

N

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

no és d’aplicació quan :

en edificis de nova planta per limitacions de la normativa 
urbanística que impossibilita la superfície de captació

PROTECCIÓ SOLAR

%  (4)

III

%  (3)

USUARIS DE L'EDIFICI

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya

marca AENOR Medioambiente
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)
etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

430

la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb
altres fonts d’energies renovables 50%

s

s

s

Habitatge
Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:

AILLAMENT TÈRMIC
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :      
Km  3,30 W/m2K   (1)(2)

S

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : 
Km 0,70 W/m2K (1)(2)

S

per protecció patrimoni cultural català

X

S

S

1/2
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MATERIALS

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

AILLAMENT TÈRMIC

AILLAMENT ACÚSTIC

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (3)

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

ECOEFICIÈNCIA

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

PROJECTE BÀSIC

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

AILLAMENT ACÚSTIC
elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de 48
dBA

coberta ventilada

DISSENY  DE L'EDIFICI

PROJECTE

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament directe 
entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

coberta enjardinada

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

PROJECTE

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70 
W/m2K ;       Km  0,56 W/m2K
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70 
W/m2K ;       Km  0,49 W/m2K

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

s
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de 0,70 
W/m2K ;       Km 0,63 W/m2K

CONSTRUCCIÓ

INSTALꞏLACIONS

12

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici
enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti negativament al 
sistema d’enllumenat

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006)
la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87), 
disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament tenen 
aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA
en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i també 
les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en l’espai inferior sigui 
  74 dBA

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics, residus 
d’escumes, etc)

DECRET 21/2006

S

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

S

PUNTS

S

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives següents:

Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiència

S

2/2



DECRET 89/2010 

REAL DECRETO 105/2008 

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 6,00 2,0 12

grava i sorra solta 0,00 1,7 0
argiles 4,00 2,1 8

terra vegetal 0,00 1,7 0
pedraplé 0,00 1,8 0

terres contaminades 170503 0,00 1,8 0
altres 0,00 1,0 0

10 m3 20,4 t 12 m3

si no si

   Superfície construïda 547,90 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 47,056 0,090 49,075
obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 20,072 0,041 22,302

formigó 170101 0,036 19,979 0,026 14,271
petris barrejats 170107 0,008 4,306 0,012 6,465

guixos 170802 0,004 2,152 0,010 5,326
altres 0,001 0,548 0,001 0,712

   embalatges 0,004 2,338 0,029 15,630
fustes 170201 0,001 0,661 0,005 2,466

plàstics 170203 0,002 0,866 0,010 5,673
paper i cartró 170904 0,001 0,455 0,012 6,506

metalls 170407 0,001 0,356 0,002 0,986

0,090 49,39 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 7,13 m3 m3 m3
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m3

1,09
1,91

12,11
2,12
3,93
4,54

5,33

30,2727,31

0,300,27
0,271,57 1,21

2,64
0,36

Total residu edificació 

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,82

64,71

tancaments   acabats 

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
Catalunya
Figueres

Centre de Formació a Figueres Fase 2

Alt Empordà

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

5

    Pes 

2,21
0,36

0

0

    Volum aparent    Densitat real

0

22,94

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una 
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús 
pugui ser acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres 
portades a abocador

7

0

0

reutilització

altra obra

   Residus de construcció totals 

fonaments/estructura   

 abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus
quantitats

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 

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc



-
si
si
-
-
-

si
si
si
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplé 7,2
argiles 4,8
altres 0
terres contaminades 0
Total 12

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 19,98
Maons, teules i ceràmics 40 20,07
Metalls 2 0,36
Fusta 1 0,66
Vidres 1 inapreciable
Plàstics 0,5 0,87
Paper i cartró 0,5 0,45
Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

 Per portar a l'abocador

2 
/ 
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0,00

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial
especial

no

no
no

2,00 0,00 10,00

no especial

inert

si

no
si no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per
poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

0,00 0,00

0,00

3,80
6,20

1,00
1,00 0,00

0,00

4.-

inert

R.D. 105/2008

no

no especial

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

5.-

minimització

MINIMITZACIÓ
gestió dins obra

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-
6.-

Terres

6.-

GESTIÓ (obra)

Reutilizació

0,00 0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

no

tipus de residu

no especial

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

0,00

a la mateixa obra a altra autoritzada

4.-

cal separar 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova



-
-
si

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 10,00
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 19,27
Maons, teules i ceràmics 30,11
Petris barrejats 8,73

Metalls 1,33
Fusta 3,33
Vidres inapreciable
Plàstics 7,66
Paper i cartró 8,78
Guixos i altres no especials 8,15

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

3 
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 Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

El pressupost de la gestió de residus és de :

361,29
100

120,43150,54

100
-

-

130,92

30,63

1.216,22 100,00

-

- 0,00-

-
100

90,09

-

Transport                                                                

adreça

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

91,90

gestió fora obra

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

--
49,93
0,00

-
-

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

19,96

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta 

Valoritzador / Abocador          

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-

runa brutaruna neta

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

gestor

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

Matxucadora de petris

1.669,41

Casetes d'emmagatzematge

- 100

100
-

200

250,54

100

241,15 689,79

-

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

-

Compactadores

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  

 Instal·lacions de valorització

pressupost

-

- 100

-

288,98

2.850,88El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

73,04
65,51El pes dels residus és de :

2.850,88

El volum de residus aparent és de :

codi del gestor



-

1

1

unitats - -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

si
si
-
-
-
-
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

documentació gràfica
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà 
comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova
plec de condicions
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.



Total excavació 20,40 tones tones
Total construcció 49,39 tones % tones

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 20,40 tones 11 euros
Residus de construcció * 40,39 tones 11 euros

tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

PES TOTAL DELS RESIDUS

444,29euros/ tona

Previsió inicial del Estudi Percentatge de 
reducció per 
minimització

Previsió final del Estudi

300,51

Total fiança 744,80

61
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 
càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Obra nova

L'Ajuntament Figueres

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document 
s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

16,12
49,39

FIANÇA

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

0,00

fiança
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3. Memòria constructiva MC 
 
1. Treballs previs 
En aquesta segona fase, es parteix de la primera fase ja finalitzada. Per tan el terreny és apte 
sense treballs previs per a començar la fase 2. Pel que fa a l’edifici existent s’hauran de complir 
les mesures de seguretat pertinents, per tal de que l’afectació de la construcció de la fase 2 no 
alteri cap element de la fase 1 ja executada. 
 
2. Sustentació de l’edifici 
La sustentació de la fase 2 del edifici es troba definida en la memòria d’estructures on 
s’adjunten els càlculs utilitzats, i en els plànols d’estructures que es troben a la documentació 
gràfica de la memòria. 

 
3. Sistema estructural 
El sistema estructural utilitzat en el desenvolupament de la fase 2 del edifici Centre de 
Formació, respon a la continuïtat de les solucions aportades en la fase 1, i la seva adaptació o 
modificació parcial amb la intenció de estar en consonància amb la normativa vigent, així 
com la conseqüència de voluntats arquitectòniques especifiques que busquen millorar l’espai 
proposat. 

 
3.1 Accions considerades 
Les accions considerades, la seva descripció i els requisits que cal complimentar quedan 
especificats a la memòria estructural del projecte, redactat per l’equip NOLAC S,A. 
 
3.1.1 Càrregues permanents (G) 
 
-Pesos propis 
 

Materials: kN/m3 
Formigó armat 25.0 
Formigó en massa 23.0 
Morter de ciment 19.0 
Morter de pendents d’àrids lleugers   9.0 
Totxo calat 15.0 
Totxana 12.0 
Acer estructural 78.5 
  
Revestiments: kN/m2 
Enguixat  0.15 
Arrebossat 0.20 
  

 



Projecte bàsic i d’execució de la segona fase del Centre de Formació Integrat al Recinte Firal de Figueres 

ALONSO BALAGUER I ARQUITECTES ASSOCIATS 
 

 
Elements constructius superficials kN/m2 
Forjat reticular,cassetó de formigó, 25+5 cm de cantell 5.50 
Llosa d’escala de 18 cm 4.50 
Llosa voladís de 20 cm 5.00 
Llosa massissa de 20 cm (coberta) 5.00 
Paviment de gres extruït col·locat amb morter adhesiu 0.60 
Fals sostre de guix  0.20 
Envans de maó fins a 7 cm de gruix 1.00 

 
Elements constructius lineals (alçada entre plantes= 2.55 m) kN/ml 
Compartimentacions de totxo calat de 14 + aïllaments + acabats 5.60 
Compartimentacions de totxo calat de 14 + maó foradat de 7 + acabats 6.45 
Compartimentacions de maó foradat de 7 + totxana de 9 + acabats 5.00 
Façana (totxo calat+aïllament+envà de 4, arrebossat exterior i enguixat interior) 7.00 
Mitgera (totxo calat de 14 +placa de guix) 5.60 

 
Total pesos propis considerats per planta kN/m2 

 
 
3.1.2 Càrregues Variables (Q) 

 
- Sobrecàrregues d’ús 
- Accions tèrmiques 
- Càrrega de neu  

 
Veure memòria d’estructures del edifici redactat per l’equip Nolac S.A. 
 
3.1.3 Accions accidentals (A) 
 
- Sisme:  
L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,041 i l’edifici es classifica com 
d’importància normal. 
Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, l’edifici haurà d’aplicar la norma NCSE-02. 
En la memòria de càlcul dins la memòria d’estructures consten les accions sísmiques 
considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els plànols d’estructures dins la 
documentació gràfica es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul. 
 
- Incendi: 
En la memòria d’estructures quedan especificats els càlculs utilitzats, així com el compliment 
de la normativa del CTE respecte a les accions accidentals en cas d’incendi. 
 
- Impacte de vehicles 
No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho prescriu a no 
ser que ho estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa. 
No existeix, aparcament soterrani dins l’edifici de Formació, per tant no es considera l’impacte 
a l’interior del mateix. 
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3.2 Fonaments 
L’àmbit dels fonaments, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han 
quedat especificats a la memòria estructural, redactat per l’equip NOLAC S,A. 
 
3.3 Estructura 
L’àmbit de l’estructura, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han 
quedat especificats a la memòria estructural, redactat per l’equip NOLAC S.A. 
 
3.4 Mètode de càlcul 
El càlcul de les estructures, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han 
quedat especificats a la memòria estructural, redactat per l’equip NOLAC S.A. 
 
3.5 Recobriments per durabilitat i resistència al foc 
Els recobriments, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han quedat 
especificats a la memòria estructural, redactat per l’equip NOLAC S.A. 
 
3.6 Resistència al sisme 
 
L’àmbit de de resistència al sisme, la seva descripció, així com els requisits que cal 
complimentar han quedat especificats a la memòria estructural, redactat per l’equip NOLAC 
S.A. 
 

S’adjunta fitxa de l’aplicació de la norma de construcció sismoresistent NCSE-02 
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  
Situació: Municipi: 
Número de plantes sobre rasant: 

 

C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  
Moderada  Normal   Especial   Classificació de l’edifici en funció 

de la seva importància:  
(Article 1.2.2) Edificis amb probabilitat 

menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol 
pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics 
significatius a tercers. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o 
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a 
efectes catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el 
planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així 
com en reglamentacions més 
específiques 

 

Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04  ab / g =   

Acceleració de càlcul ac: 
(Només en edificis d’importància 
normal o especial i amb ab  0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl C: (3)  
S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en 
ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres. 

 

C =
30

e·C ii =  

Coeficient d’amplificació del terreny S      
 Si  · ab 0,1 g  S = C / 1,25 

Si 0,1 g < · ab < 0,4 g  S = 
25,1
C  + 3,33 · ( · g

ab  – 0,1) · (1 – 
25,1
C ) 

 Coeficient de risc  
Edificis d’importància 
normal  = 1,0 
Edificis d’importància 
especial  = 1,3 

 Si 0,4 g  . ab  S = 1,0 S =  

 

 
(4) ac / g = S ·  · ab  / g =  

Tipus d’estructura: (1) (4) (5)  
 

C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 
Edificis d’importància moderada No cal aplicar l'NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02  

0,04 g ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02   

 Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que:  

 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en 

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 
 

 - No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

 En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac   0,08g    

ab 0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  
 

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 
 
 

 

 ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.  
En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els 
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul. 

 

 

  Data    L’arquitecte/a 
 
 
 
 

Notes: 
1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab 0,12g en tindran, com a 

màxim, 2. (art. 1.2.3) 
2) Quan ab 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 
3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ac  0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac 0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 
5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 

l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 

Girona Figueres

2

✔

0,09

1,30

1,0 1,04

0,094

Forjats reticulars amb pilars de formigó armat

✔

✔

20/12/2017 L'arquitecte/a
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4. Sistemes envolvent exterior, compartimentació interior i acabats 
 
Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels Documents 
Bàsics del CTE.  
 
A continuació es desenvolupen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la 
compartimentació interior, que també es mostraran en la documentació gràfica del projecte. 
 

4.1 Façanes 
4.2 Coberta 
4.3 Compartimentacions interiors verticals 
4.4 Compartimentacions interiors horitzontals 
4.5 Elements de protecció 
4.6 Paviments 

 
Per a cada sistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i 
prestacions segons els Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació. 
Sovint, l’aplicació inicial d’alguns DBs en els sistemes constructius (fonamentalment l’HR i en un 
segon estadi l’HE1) fa que aquestos superin amb escreix altres requeriments (SI). 
 
Les solucions que no tenen cap exigència no tenen reflectides les seves prestacions. 
En general, s’ha intentat unificar solucions constructives i gruixos per tal d’evitar confusions a 
l’obra. 
 
4.1 Façanes 
 
En la documentació gràfica del projecte, apartat envolvent i compartimentació, es pot veure 
les diferents solucions constructives adoptades, així com les seves respectives capes i materials. 
 
Façanes: Parts massisses 
 
FPM1: Façana de panells de formigó GRC (Planta Primera) 

Composició 
Gruix 
(cm) 

Panells de formigó prefabricat GRC amb bastidor metàlic galvanitzat 12 
Aillament térmic projectat de poliretà 3 
Cambra d’aire sense ventilar 7,00 
Trasdossat de paret de cartó-guix amb aïllant tèrmic de 5 cms. de llana de roca, amb 
1 placa de pladur hidròfuga al exterior i 2 plaques de pladur al interior, amb acabat 
pintat. 9.6 

DB HE 1:  FPM1 Façana tipus/ U = 0,51 W/m2K 
DB HR:  RA = 52 dBA i m = 76kg/m3 

DB HS 1:  B3+C1/ grau d’impermeabilitat ≥ 5 
DB SI: resistència al foc > EI 60  
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FPM2: Façana de fulla ceràmica i revestiment Sto Therm al exterior (Planta Baixa) 

Composició 
Gruix 
(cm) 

Acabat Sto Therm Classic sobre parament, composat per morter adhesiu de fixació 
al soport, panell de escuma rigida de poliestirè, morter lliure de ciment amb malla de 
fibra de vidre i capa d’acabat Stolit. 6 
Paret de gero de 15 cms 15 
Cambra d’aire sense ventilar 5,00 
Trasdossat de paret de cartó-guix amb aïllant tèrmic de 5 cms. de llana de roca 7.6 

DB HE 1:  FPM2 Façana tipus/ U = 0,48 W/m2K 
DB HR:  RA = 55 dBA i m = 169kg/m3 

DB HS 1:  B3+C1/ grau d’impermeabilitat ≥ 5 
DB SI: resistència al foc > EI 60  
 
Façanes: obertures  
Totes les finestres disposaran de estores enrotllables al interior. 
La designació dels vidres és: (interior-cambra-exterior) 
 
FO1: Planta Baixa. Finestra amb trencament de pont tèrmic. 

Doble vidre 6+6/16/4+4 
Perfileria d’alumini amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 3,2W/m2K) 

DB HE 1: F1/ U = 2,30 W/m2K/ Fsud = 0,38 (reculada)/ Permeabilitat a l’aire = Classe 3 
DB HR: RAtr = 30dBA 
 
FO2: Planta Primera. Finestra amb trencament de pont tèrmic. Vidre exterior trempat. 

Doble vidre 6/16/4+4 
Perfileria d’alumini amb trencament de pont tèrmic major de 12 mm (U= 3,2W/m2K) 

DB HE 1: F1/ U = 2,30 W/m2K/ Fsud = 0,30 (reculada)/ Permeabilitat a l’aire = Classe 3 
DB HR: RAtr = 30dBA 
 
Nota: 
Carpinteries Cortizo d’alumini 60mm amb trencament de pont tèrmic  
Uw= 1,0 W/m²K  Permeabilitat al aire Classe 4 
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4.2 Cobertes 
 
En la documentació gràfica del projecte, apartat envolvent i compartimentació, es pot veure 
les diferents solucions constructives adoptades, així com les seves respectives capes i materials. 
 
Cobertes: parts massisses 
 
CPM1 Coberta plana de graves (Coberta plana invertida no transitable) 

Composición 
Grueso 

(cm) 
Capa de graves  10,0 
Panell de poliestirè extrusionat XPS, amb resistència a la compresió 
>300KPa, superficie estriada i ensamblada (0,034 W/mK) 4,0 
Membrana impermeabilitzante PA-9 (UNE 104-402) formada per llámina de 
betún modificat LBM-48 no adherida entre geotextils 0,10 
Fieltre de geotextil de 120 gr/m2 0,06 
Capa de morter 2,00 
Formació 2%  pendent amb formigón alleugerat 15 mig 
Forjat reticular de formigó armat 25 

 DB SI: Resistencia al foc: ≥ REI 120  DB HR: 58 dB, exigit 30 dB 
 Reacció al foc exterior: ≥ Broof t1 
 Reacció al foc interior: ≥ B-s1,d0 
 
 
Descripció coberta invertida: 
A partir del soport del forjat, la solució constructiva es la següent: 
 
 Formació de pendents amb formigó cel·lular de 10/12,5 cm. espesor mitg 
 Capa separadora de geotextil Rooftex de TEXSA o similar de 120 gr/m2 
 Impermeabil·lització –2 láminas impermeables tipo lbm 40 fp/fv, soldadas entre si, en tota 

superficie, remontant laterales en trabades de paraments verticales de 15 cm, de 
acabat, ambdoblado a pared con lamina lbm-50 autoprotegida sellada en parte 
superior. en juntas doblat de tela i cordó de neodyl. Formació de mimbell contra 
parament vertical, mitjançant formació de mitra canya, empotrament de les llàmines 
impermeabil·litzants, i protecció de mimbell amb llàmina autoprotegida amb pissarra. 

 Planxes de espuma rígida de poliestirè extruït roofmate-sl, de TEXSA, colocat sobre capa 
separadora, amb estructura de cél·lula tencada i homogénea, d’estabil·litat 
dimensional, imputrescibil·litat, altes propietats mecániques, resistència als cicles de 
congelació i descongelació, suministrat en planxes de 1250 x 600 mm i de 70 mm 
d’espesor i densidad mínima 32 kg/m3 amb tall transversal escalonat. 

 Graves de riera cantera de pedra granítica, de 5 a 12 mm de diámetre, de 8 cm de 
espesor mínim. 

Bancada de instal·lacions 
Formades por: 
 Llosa de hormigó armat HA-30/B/20/IIIa, de espesor 15cm, armada lleugerament amb 

mallazo de (15x15x6Ø), s’inclou encofrat perimetral necessàri per la seva execució. 
 Capa de nivelació de morter amb mallatex 
 Capa de corxo industrial anti-vibración 
 Losa de hormigón de H-25 armada amb mallazo 15x15 de Ø6mm de e=20cm inclosa 

formació canal de desaigüe.  
 Formades por encofrat lateral 
 Elements amortiguadors metálics tipo silentblock 
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4.3 Compartimentacions interiors verticals 
 
En la documentació gràfica del projecte, apartat envolvent i compartimentació, es pot veure 
les diferents solucions constructives adoptades, així com les seves respectives capes i materials. 
 
El resumen general de les particiones interiores que se inclouen al projecte es el següent: 
 
Part massisa: 

       EI CTE  dB  CTE  mm 

A 
Tabique de PLADUR LAN 
13+13+70(lv)+13+70(lv) +13+13  

Entre aules 
Aules/ passadis 60 60 55 50 205 

B 

Tabique de PLADUR LAN 
13+13+70(LV)+13+13 - para alicatar 
waterprove WA baños 30 60 55 50 192 

C 
Trasdosado PLADUR con omegas sobre 
paramento vertical trasdosado     13 

D 
Pared de fábrica de ladrillo perforado (gero)  
28x14x11 guarnecido   

núcleos de 
escaleras y  
ascensores 240 90 46 45 155 

E 
Pared de fábrica de bloque de hormigón 
20x40x20  Soterrani 120 90 47 45 200 

 
Nota: Placas de PLADUR WATER RESISTANT i enrajolats a zonas húmides. 
 

CV1: Paret de bloc de formigò de 20 cm (residus) Gruix total - 22cm 

Composició Gruix (cm) 
Arrebossat a bona vista lliscat de morter de ciment M-8 i enrajolat 1.5 
Paret de bloc de formigó 20.00 

Pintat de la cara posterior 0 

DB SI: resistència al foc: EI 240 

 reacció al foc: A1 ≥ A1 
 
Trasdossat interior mur de contenció 
 
Nota:  

Donat que la planta soterrani actualment presenta problemes de humitats, es preveu realitzat 
un trasdossat interior amb camarà bufa. 
En la documentació gràfica del projecte, apartat envolvent i compartimentació, es pot veure 
la solución adoptada. 
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Fusteries interiors 
 
Nota:  
Según el CTE, DB Seguridad de Incendios SI, les portes instalades en paraments per assolir  EI 60 
cumplirán: EI230C5. En el cas de que el parament tingui que assolir EI 120, les portes cumplirán 
EI260C5. 

Les portes interiors que no hagin de complir cap requeriment del DB SI, seran portes senzilles de 
fusta lacades amb color a definir per la DF, el seu muntatge inclou tot el material necessari, 
maneta amb pany i clau, bastidors i tapetes. 
 
Divisories mòbils 
 
La fase 2 del projecte incloura divisories formades per panells mòbils de la marca Arqustic o 
similar de guía superior, inclouran tots els elements de muntatge segons les característiques 
tecniques del fabricant, les unitats i les seves mides es troben definits en els planols de fusteries 
interiors dins de la documentació gràfica del projecte. 
 
Mampares i portes de vidre 
 
La fase 2 del projecte també incloura divisories de oficines formades per mampares i portes de 
vidre amb guies inferiors i superiors de la marca Envatech o similar, inclouran tots els elements 
de muntatge segons les característiques tecniques del fabricant, les unitats i les seves mides es 
troben definits en els planols de fusteries interiors dins de la documentació gràfica del projecte. 
 
Porta EI2 30-C5 (Paret EI 60) 
 
Porta prefabricada per pintar en taller de xapa d'acer EI-60, de dimensions segons plànols de 
serralleria de una o dues fulles batents, amb manilla o barra antipànic (segons requeriment), 
incloent premarcs d'acer subjecte a obra, fulla batent de xapa d'acer pintada en taller, 
tapetas, Reforquilla d'acer inoxidable, ull de bou (només en casos exclusivament necessaris), 
pany, maneta, automatisme de tancament interior tipus Dorma o Alfa Torrres (EI-60), 
mecanismes, homologacions i certificacions. 
Tot en compliment a les normes vigents i projecte de llicència d'activitats. 
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4.4 Compartimentacions interiors horitzontals  
 
CH1 (forjat soterrani):  

Composició Gruix (cm) 
Enguixat a bona vista amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, pintat amb pintura 
plàstica amb acabat llis a les zones de trànsit. 2,0 
Forjat reticular amb entrebigat de formigó i cantell de 370 mm 37 
Poliestiré expandit elastificat (EEPS) (0,033 W/mK) 6 
Morter de ciment M-8, armat amb # 20x20 Ø 5mm 2.5 
Paviment de microterratzo 0.8 

DB HR: RA =60dBA, m=385kg/m2, Ln,w =56dB 
DB SI: REI ≥ 120 
 
CH2 (forjat planta baixa):  

Composició Gruix (cm) 
Cel ras de plaques de virutes 2,5 
Forjat reticular amb entrebigat de formigó i cantell de 300 mm 30 
Poliestiré expandit elastificat (EEPS) (0,033 W/mK) 4 
Morter de ciment M-8, armat amb # 20x20 Ø 5mm 5 
Paviment de microterratzo  0.8 

DB HE 1: CH2 Terra en contacte amb local/ U = 0,3415 W/m2K 
DB HR: RA =60dBA, m=385kg/m2, Ln,w =56dB 
 
Falsos sostres  
 
El projecte del Centre de Formació en fase 2 tindra diversos falsos sostres en el seu interior: 
 
- En les zones comuns, així com les aules i les oficines, es disposarà de una fals sostre de 
plaques de virutes acústic, que anirà directament atornillat sota la estructura de perfils 
metàl·lics. Aquest fals sostre anirà despenjat a 65 cm de la cara inferior del forjat en les zones 
on hagi de passar conductes d’instal·lacions, i a 5 cm de la cara inferior del forjat en les zones 
on nomes hi haurà cablejat i no és necessitarà espai per les instal·lacions, d’aquesta manera 
els espais interiors guanyaran altura sempre que sigui possible. 
- A l’escala d’evacuació hi haurà un fals sostre continu de pladur no registrable amb acabat 
enguixat i pintat. 
- Al banys i l’office de la planta soterrani es disposarà de una fals sostre de pladur hidròfug 
registrable despenjat per permetre el pas d’instal·lacions. 
 



Projecte bàsic i d’execució de la segona fase del Centre de Formació Integrat al Recinte Firal de Figueres 

ALONSO BALAGUER I ARQUITECTES ASSOCIATS 
 

4.5 Elements de Protecció 
 
Tots els elements de protecció disposaran de les característiques que marquen tant el CTE 
com el Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
Els elements de protecció de l’edifici en coberta, són paraments d’obra amb una alçada de 
protecció superior a 1,00 m. 
 
Baranes escales interiors nuclis d’accés 
 
Passamà de tub de ferro per pintar amb pintura antioxidant de diàmetre 5 cm, ancorat a les 
parets laterals i centrals mitjançant ancoratges encastats amb taco químic. 
Les mides, llargades i altures de les baranes quedan resols a la documentació gràfica del 
projecte. 
Totes les baranes així com les seves característiques estaran subjectes a la normativa 
d'aplicació del CTE i del Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 
 
4.6 Paviments 
 
Tots els paviments interiors, serán de microterratzo, i compliran amb el grau de relliscabilitat 
que requereix segons el DB SU Seguretat d'Utilització, a excepció del paviment de l’escala 
d’evacuació que será de formigo fratassat amb consolidant o similar al existent en les escales 
de la fase 1, amb grau de relliscabilitat 2. 
Els paviments dels banys, i del office de la planta soterrani serán de gres porcelánic, de format 
50x50 cm, color a definir per la DF el més similar posible al existent en fase 1, de Rosa Gres, o 
similar. 
Per acabar en les zones d’acces restringit en planta soterrani, si el paviment existent es trova 
enmal estat, es sustituirá per un nou paviment de formigo fratassat o en cas que sigui 
convenient un paviment flotant. 
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5. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
 
Totes les instal·lacions, la seva implantació, els materials i elements que les composen queden 
definits en els corresponents plànols i capítols dels amidaments i les seves especificacions en 
els Plecs de Condicions. 

 

5.1 Instal·lació d’ascensor 
La fase 2 del edifici Centre de Formació no incorpora més ascensors al edifici. 

 
5.2 Recollida i evacuació de residus 
Els requisits dimensionals de l’espai de reserva per la recollida de residus de l’edifici i els de 
l’emmagatzematge immediat del edifici, s’especifiquen en la memòria d’instal·lacions 
redactat per l’equip de PGI ENGINEERING. 
Tal i com s’ha descrit anteriorment, l’edifici ja disposa d’aquest espai de reserva en la planta 
soterrani, i l’increment d’aquesta segona fase es pot absorbir dintre de l’espai existent ja 
dimensionat per a l’ampliació. 

 
5.3 Subministrament d’aigua freda i calenta 
Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 
“Subministrament d’aigua”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així 
com  les especificacions de la Companyia subministradora.  

El sistema de aportació d’aigua freda sanitària, s’especifiquen en la memòria d’instal·lacions 
redactat per l’equip de PGI ENGINEERING. 
 
L’edifici no disposarà de subministrament d’aigua calenta sanitària. 
 
5.3.1 Disseny i posada en obra 
La instal·lació consta de la connexió de servei a la xarxa pública d’aigua potable ubicada a 
l’exterior de la propietat. 

L’armari de centralització de comptadors serveis comuns) es ventila a través d’unes reixes 
ubicades a les portes i disposa de bunera que garanteix el desguàs per gravetat directe a la 
xarxa de sanejament. 

Des de la centralització de comptadors, sortirà el pentinat de muntants d’aigua que aniran, 
pel cel ras a buscar l’espai previst per a la pujada vertical dels muntants; el recorregut 
horitzontal fins a cada zona de banys es farà pel cel ras de cada planta. Es garantirà el buidat 
de la instal·lació tenint present que cal col·locar una vàlvula de retenció en la base dels 
diferents muntants. El disseny de la instal·lació permetrà la purga manual de la mateixa. 

Un cop a l’interior dels serveis de cada planta es disposarà una clau de pas a l’entrada 
d’aquest.  

Tant quan la instal·lació transcorri encastada com pel cel ras es col·locarà dins de tubs 
corrugats 
 
5.3.2 Materials i equips 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la 
construcció“ del DB HS-4 del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  

Els aparells sanitaris que s’utilitzaran es defineixen a l’apartat MC-6 Equipament. 
Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega 
interrompible. Les aixetes dels rentamans estaran dissenyats per estalviar aigua o disposaran 
un mecanisme economitzador i disposaran de distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de 
la Generalitat de Catalunya.   
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5.3.3 Dimensionat 

El dimensionat de la instal·lació d’aigua freda sanitària, la pressió de l’aigua, la velocitat i el 
cabal, així com els càlculs utilitzats, s’especifiquen en la memòria d’instal·lacions redactat per 
l’equip de PGI ENGINEERING. 
 
5.4 Evacuació d’aigües 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS5 mitjançant el 
compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades 
pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics 
de Sanejament” (D. 130/2003). 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica a la memòria d’instal·lacions i als plànols 
d’instal.lacions redactats per l’equip de PGI ENGINEERING. 
 
5.4.1 Disseny i possada en obra 

Les xarxes separatives d’evacuació d’aigües pluvials i d’aigües residuals de l’edifici 
connectaran a la xarxa de clavegueram urbà que és unitària. 
L’abocament d’aigües residuals es farà pel mateix punt a l’Avinguda Ronda Sud, disposant-se 
en ambdós casos del corresponent sifó general previ al clavegueró. 
Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris dels serveis.  
Les aigües s’evacuen per gravetat, excepte als banys del soterrani. Per tant, hi han aigües 
bombejades.  
Les xarxes disposaran de ventilació primària. A més, es col·locaran columnes de ventilació per 
al pou de bombeig del soterrani i després de cada sifó general de l’edifici.  

 
5.4.2 Elements de la xarxa d’aigües residuals 

Cada aparell sanitari i les buneres de les cambres d’instal·lacions disposaran de tancament 
hidràulic. 
El desguàs de les piques i rentamans no estaran a més de 4 m del baixant i es connectarà 
amb un pendent entre el 2,5 i 5 %. 
Els baixants d’aigües residuals circulen per calaixos verticals d’obra fins a la connexió amb el 
col·lector que discorre, pel sostre del soterrani, fins al sifó general de l’edifici al costat de 
l’Avinguda Ronda Sud. 
Per garantir la ventilació primària el baixant es perllonga fins a la coberta, sobresortint, com a 
mínim, 1,30 d’altura sobre la teulada.  

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors. 
El sifó general registrable, que es col·loca previ a la connexió al clavegueró de la xarxa 
urbana, disposarà d’una columna de ventilació fins a la coberta instal·lada entre el sifó i la 
connexió al clavegueró. 
 

 
5.4.3 Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials 

La recollida d’aigües de coberta es fa amb buneres sifòniques amb reixeta plana. Tindran sifó 
hidràulic en la connexió amb els col·lectors. 

Els baixants recullen les aigües pluvials de les cobertes fins als col·lectors situats al sostre de la 
planta soterrani que discorre fins al sifó general de l’edifici .  

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors. 
El sifó general registrable que es col·locarà previ a la connexió al clavegueró de la xarxa 
urbana disposarà d’una columna de ventilació fins a la coberta instal·lada entre el sifó i la 
connexió al clavegueró. 
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5.4.4 Materials i equips 

Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4, Productes de la construcció del 
DB HS 4. 

Els materials utilitzats en la xarxa d’evacuació d’aigües així com les seves característiques es 
trobaran a la memòria d’instal·lacions redactada per l’equip de PGI ENGINEERING. 

5.4.5 Dimensionat 

Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 
A la Memòria de Càlculs d’instal·lacions es desenvolupa el dimensionament. 
 

 

Tipus d’aparell sanitari Unitats de desguàs UD 

Rentamans 1 
Inodor  Amb cisterna  4 
Abocador 1 
Bunera sifònica  1 

 
Pel que al cabal d’aigües pluvials, la intensitat pluviomètrica, “i”, del municipi de Figueres, 
comarca del Alt Empordà, és de 110 mm/h (o  l/h m2) i s’ha obtingut de la Taula B1 en funció 
de la isohieta, “i”, 60, i de la zona pluviomètrica, B, que s’extreuen del mapa de la figura B1 
(Apèndix B del CTE DB HS 5). 

 

5.5 Subministrament de gas 
Aquesta instal.lació no es realitzarà en aquest edifici, en cap de les fases. 

 
5.6 Instal·lacions d’evacuació de productes de la combustió 

Aquesta instal.lació no es realitzarà en aquest edifici, en cap de les fases. 
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5.7 Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació 
 
5.7.1 Subministrament d’electricitat 

La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament 
Electrotècnic  de Mitja i Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real 
Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) així com les Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa 
que fan referència als Embrancaments i Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió. 

La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i equips, i les 
característiques que cal satisfer es complimentaran d’acord el que especifica el REBT i les 
Normes Tècniques Particulars i es recullen a la fitxa de la instal·lació elèctrica. 

El disseny, dimensionat, materials i equips utilitzats per a el seu correcte funcionament 
s’especifiquen en la memòria d’instal·lacions redactat per l’equip de PGI ENGINEERING. 
 
5.7.2 Instal·lació d’il·luminació:  

La instal·lació d’il·luminació s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic  de 
Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ 
Agost), es consideren els requisits definits al CTE (R.D. RD 314/2006), al DB SU-4 “Seguretat 
enfront el risc causat per a il·luminació inadequada”, al DB HE-3 “Eficiència energètica de les 
instal·lacions d’il·luminació”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència i pel 
Reglament d’ascensors. 

El disseny, dimensionat, materials i equips utilitzats per a el seu correcte funcionament 
s’especifiquen en la memòria d’instal·lacions redactat per l’equip de PGI ENGINEERING. 
 
5.7.3 Disseny i posta en obra de la instal·lació d'il·luminació 
 
La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les 
distàncies de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 
Es col·locarà la il·luminació seguint les indicacions establertes en el projecte executiu redactar 
per l’equip de PGI ENGINEERING. També s’inclou la il·luminació d’emergència. Aquestes 
últimes tindran una autonomia d'1 h, com a mínim, i portaran un pilot indicador del seu 
correcte funcionament. 
 
El control d'encès i apagat de part de les zones de la fase 2 queda definit en el projecte de 
il·luminació de PGI ENGINEERING. 
 
L'enllumenat d'emergència és previst de font pròpia d'energia (grup electrògen) i la seva 
altura de col·locació és superior als 2 m 
 
5.7.4 Materials i equips 
 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del 
REBT i altres especificacions que li siguin d'aplicació. 
 
El grau de protecció de les lluminàries serà l'adequat al lloc en el qual s'ubica. 
 
5.7.5 Dimensionament 
 

El dimensionat , les luminaries i les característiques lumíniques de les instal·lacions 
d’il·luminació es trobaran a la memòria d’instal·lacions i els plànols d’instalacions 
redactats per l’equip de PGI ENGINEERING. 
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5.8 Infraestructures de telecomunicacions (ICT) 
La descripció i les característiques de la xarxa de telecomunicacions del edifici, així com el seu 
recorregut dins l’edifici, s’especifiquen en la memòria d’instal·lacions i en els plànols 
d’instal·lacions redactats per l’equip de PGI ENGINEERING. 

 
5.9 Instal·lacions de ventilació 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran l’exigència bàsica HS 3 Qualitat de 
l’aire interior mitjançant l’aplicació del DB HS 3 i la resta de normativa aplicable.  

El dimensionat s’adjunta a l’Annex de càlculs d’instal·lacions i s’indica als plànols 
corresponents. 

Els components del sistema hauran de garantir les prestacions exigibles de cabal d’aire, 
protecció enfront del soroll (nivell de soroll, aïllament acústic) i filtrat de l’aire exterior. Els 
materials i equips compliran l’apartat 5 del DB HS 3. 

Les instal·lacions de ventilació i les seves característiques, així com el seu recorregut dins 
l’edifici, s’especifiquen en la memòria d’instal·lacions i en els plànols d’instal·lacions redactats 
per l’equip de PGI ENGINEERING. 
 
5.10 Instal·lacions tèrmiques 
El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències HE 2 i HE 4 mitjançant el 
compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE (RD 1027/2007) i el CTE DB HE 
4 de “Contribució solar mínima per a la producció d’aigua calenta sanitària”. 

Tal i com s’ha descrit amb anterioritat l’edifici no disposa de ACS, ja que no hi ha cap 
element que requereixi aquest tipus de producció. Per tan no és exigible el compliment 
d’aquest apartat de la normativa en aquesta ampliació. 

La descripció i les característiques de la instal·lació térmica del edifici, així com el seu 
recorregut dins l’edifici, s’especifiquen en la memòria d’instal·lacions i en els plànols 
d’instal·lacions redactats per l’equip de PGI ENGINEERING. 
 
5.11 Instal·lacions de protecció contra incendi (PCI) 

La dotació de les instal·lacions, la seva descripció així com les exigències que ha de 
satisfer han quedaran especificades a la memòria d’instal·lacions redactada per 
l’equip de PGI ENGINEERING. 

El disseny, l’execució i les característiques del seus materials, components i equips 
compliran allò que estableix el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra 
incendis”, RIPCI, en les seves disposicions complementàries i en qualsevol altra 
documentació específica que li sigui d’aplicació, donant compliment a l’exigència 
bàsica SI 4 mitjançant l’aplicació del DB SI 4. 

Les instal·lacions manuals (extintors i central de detecció d’incendi) disposaran 
d’enllumenat d’emergència i rètols de senyalització. 
La ubicació dels elements i dels components corresponents s’indica en els plànols. 
La descripció de les instal.lacions de PCI, detecció i control de fums, ve especificada a 
la memòria d’instal.lacions. La ubicació dels elements i dels components corresponents 
s’indica en els plànols. 
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6. Equipament 
 
6.1 Aparells sanitaris i griferies 
 
Aparells sanitaris 
 
A els banys ubicats a la planta soterrani, s’instal·lara wàter suspes, marca Roca model 
Sydney o similar, amb rentamans encastats sota encimera de granit de marca Roca  
Per a tots els banys, la griferia serà sèrie Roca, model Amura o similar. 
Al office de la planta soterrani, s’instal·larà dues aigueres marca Roca model Berlin o 
similar, amb aixetes Roca model Targa o similar. 
 
Varis: 
 
Porta-rotllo de paper hiegiènic industrial 250-300 mm. inox. AISI 304 brillant, de 
Mediclinics, codi PR0783C, o similar. 
Secador de mans elèctric, model Mediflow LogicDry inox AISI 304 brillant de Mediclinics, 
codi M02AC, o similar. 
Dispensador de gel horitzontal 1,2l inox. AISI 304 , brillant, de Mediclinics, codi DJ0112C, o 
similar. 
Mirall fixat a paret, col·locat enrasat amb el parament. Banys generals. 
Bunera de 15x15. 
Luminàries encastades en fals sostre. 
Pulsador encastat de la casa Geberit, model Tango o similar. 
Fluxor automàtic, marca Roca, sèrie Vortex, o similar. 
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6.2 Instal.lacions de comunicacions i seguretat 
 
L'edifici disposarà de les següents instal·lacions: 

• Sistema de cablatge de telefonía 
• Sistema de cablatge estructurat 
• Sistema de telefonía 
• Infraestructura telecomunicacions (ICT) 
•  Seguretat contra intrusió 
• Circuit tancat televisió (CCTV) 
• Control d'accessos 
• Detecció automàtica d'incendis 
• Gestió d'instal·lacions 

 

 

 

 
       Barcelona, Febrer del 2018 
 
 
 
 
 
       ELS ARQUITECTES 
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1. PROGRAMA DE NECESSITATS 
 
La present memòria de càlcul forma part del projecte d’execució d’un Complex 
Multifuncional – Fase 2 Centre de Formació en la Carretera de Roses en Figueres 
(Girona). 
 
 Usos de l’edifici 

 
Plantes pis 1: 
Planta baixa: 

destinada a aules 
destinada a recepció, administració i sales 

 
 
 
2. GEOMETRIA LOCAL I GLOBAL DE L’ESTRUCTURA 
 
Consta de planta baixa i planta pis.  

 
 

2.1.1. Llistat de forjats utilitzats a l’estructura 
 
Forjat reticular amb cassetó perdut 
 

b
i

d
h

armadura base

malla electrosoldada

 
 

 

Designació Cantell  
(d + h) 

Intereix 
(i) 

Amplada de nervi
(b) Armadura base Malla electrosoldada

Ret 85 x 85 - 28 + 5 28 + 5 cm 85 cm 15 cm 1 Ø 12 # 20 cm Ø 5 mm 
 

Llosa de formigó armat 
 

armadura base superior

armadura base inferior

h

 
 

Designació Cantell 
(h) Armadura base inferior Armadura base superior 

Llosa 25 25 cm #  Ø 10 a 20 cm #  Ø 8 a 20 cm 
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2.1.2. Distribució de forjats per plantes  
 
 

Planta Forjat 

PB Llosa 25 cm 
1a. Ret 85 x 85 - 28 + 5 

Coberta Ret 85 x 85 - 28 + 5 
 
 
 
3. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DELS MATERIALS I DEL TERRENY 
 

3.1. FORMIGÓ 
 
Les característiques mecàniques dels formigons utilitzats en estructures hauran 
de complir l’Article 39 de la Intrucción del Hormigón Estructural. 
 
A tots els casos, la resistència a compressió del formigó serà mesurada en 
proveta cilíndrica de 15 x 30 cm als 28 dies. En cas de que el control de qualitat 
es realitzi amb provetes cúbiques, es seguirà l’apartat 8.1.1 de la present 
memòria. 
 
D’acord a la nomenclatura descrita a l’EHE, les resistències adoptades pel 
formigó seran: 
 
 

3.1.1. FORMIGÓ EN FONAMENTS: 
 

Tenint en compte l’anàlisi químic del terreny, l’anàlisi químic de l’aigua del nivell 
freàtic i les taules 8.2.2, 8.2.3.a i 8.2.3.b de l’EHE, el formigó utilitzat a 
fonaments és: 

 
 En mòduls pantalla:    HA-25-B-20-IIa 
 De neteja:     HL-15-B-25-I 

 
 

3.1.2. FORMIGÓ EN PILARS: 
 

En el cas dels pilars, el formigó utilitzat serà:. 
 
 Pilars:      HA-25-B-20-I 
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3.1.3. FORMIGÓ EN FORJATS: 
 

En el cas dels forjats, es pot realitzar una distinció, ja es tracti de formigó 
protegit o no. 

 
 Formigó protegit:     HA-25-B-20-I 
 Formigó sense protecció:    HA-30-B-20-IIb 

 
Els forjats que quedin vists, no protegits d’acord amb l’EHE, s’han de protegir 
amb l’aplicació d’una pintura anticarbonatació a tal efecte. 
 
 

3.2. ACER 
 

3.2.1. ACER EN BARRES: 
 
L’acer a utilitzar en tota l’obra serà barres corrugades de límit elàstic major o 
igual a 500 N/mm². 
 
D’acord a les taules 32.2.a i 32.3 de la EHE, les denominacions dels acers a 
utilitzar són: 

 
 B500S o B500SD per a barres. 
 B500T per a malles electrosoldades. 

 
En el cas d’estructures sotmeses a accions sísmiques, d’acord a l’establert e la   
reglamentació sismorresistent en vigor, s’hauran d’utilitzar armadures passives 
fabricades a partir d’acer corrugat soldable amb característiques especials de 
ductilitat (SD). 

 
 

3.3. FÀBRICA DE MAÓ 
 

Resistència normalitzada de les peces (maó perforat):  fb = 10 N/mm2 
Resistència del morter:       fm = 7.5 N/mm2 
Resistència característica compressió de fàbrica:  fk = 4 N/mm2 
Juntes del morter:       de 1.00 a 1.50 cm. 
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3.4. TERRENY 
 

GEOCAM GEOLOGIA I GEOTÈCNIA ha realitzat un estudi geotècnic, amb 
referència 09-GTC250/GRN188, on es recull la informació dels diferents nivells 
que componen el terreny, seguidament es resumeixen: 
 
 

3.4.1. UNITAT GEOTÈCNICA 1: REOMPLIMENT ANTRÒPIC 
 

Aquesta unitat correspon a un reompliment antròpic de comportament 
geomecànic heterogeni i de compacitat variable, i per tant es recomana que no 
es tingui en compte la seva contribució pel càlcul de la capacitat portant dels 
elements pantalla. 
 
 

3.4.2. UNITAT GEOTÈCNICA 2: DIPÒSIT ARGILÓS QUATERNARI 
 
Aquesta unitat està formada per argiles de color marró amb indicis de sorra i 
graves, i els paràmetres geomecànics d’aquesta unitat són: 
 

 
 

Els elements pantalla travessaran aquesta unitat geotècnica. Així doncs, a 
continuació es presenten els valors de resistència per fust de les pantalles: 
 
Resistència per fust: 
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3.4.3. UNITAT GEOTÈCNICA 3: SUBSTRAT TERCIARI 
 
Aquesta unitat està formada per un nivell de graves a la part superficial de unitat 
(entre els 6 m i 7 metres de profunditat) i per una argila dura de color marró amb 
intercalacions sorrenques a la base de la unitat, i els paràmetres geomecànics 
d’aquesta unitat són: 
 

 
 
Els elements pantalla quedaran recolzats en aquesta unitat geotècnica. Així 
doncs, a continuació es presenten els valors de resistència tan per fust com per 
punta de les pantalles (s’ha de tenir en compte que els últims 4 Espessors de la 
pantalla es consideren part integrant de la punta): 
 
Resistència per fust: 
 

 
 
Resistència per punta (en funció del gruix de la pantalla): 
 

 
 
Essent E l’espessor de la pantalla en centímetres, Qp la resistència per punta 
en tones/metre i Qf la resistència per fust en tones/m2. (Ambdues inclouen un 
factor de seguretat F=3). 
 
 

3.4.4. NIVELL FREÀTIC 
 
Des del punt de vista hidrogeològic, els materials del dipòsit alꞏluvial quaternari 
es comporten com una unitat de permeabilitat moderada – baixa i poden donar 
lloc a un aqüífer de tipologia lliure. D’altre banda, els materials del dipòsit de 
ventall alꞏluvial Neogen es comporten com una unitat de permeabilitat moderada 
i poden donar lloc a un aqüífer de tipologia multicapa. 
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Durant la realització dels treballs de camp, al novembre de 2009, es va detectar 
el nivell freàtic a una profunditat de 6,00 metres al sondeig S1-R, mentre que al 
sondeig S2-R  es va detectar a una profunditat de 10,5 metres. 
 

 
4. TIPOLOGIA ESTRUCTURAL 

 
4.1. Fonamentació 

 
Seguint les recomanacions contingudes a l’informe geotècnic, realitzat per 
GEOCAM s’ha pres, com a solució més escaient, la de realitzar una 
fonamentació profunda mitjançant mòduls de pantalla, encastats 550 ó 360 cm a 
la unitat 3 treballant per punta a 26.3 Tn/m2 i per fust a 4.4 Tn/m2. 
 
 

4.2. Estructura portant 
 
Els elements verticals de l’estructura són pantalles de formigó armat 
principalment que descansen sobre els mòduls de pantalla. 
 
 

4.3. Estructura horitzontal 
 
El forjat de Planta Baixa es resoldran amb una llosa massissa de formigó armat 
de 25 cm de gruix i armadura general: 
 

# Ø 8 a 20 (s) 
# Ø 10 a 20 (i) 

 
La Planta Pis i Planta Coberta es realitzaran mitjançant forjats reticulars amb 
cassetó perdut. En funció de les llums i sobrecàrregues de cada planta, 
s’utilitzarà un cantell de 28 + 5. Puntualment, existeixen zones de forjat previstes 
de llosa de formigó armat massissa de gruixos varis.  
 
La zona alleugerada es composa de cassetons de alleugeriment disposats en 
grups de tres. Cada grup es disposarà en la direcció perpendicular als grups 
adjacents. La colꞏlocació, seguint una retícula de 85 x 85, genera un espai de 15 
cm que conformarà el nervi un cop formigonat el forjat.  
 
La zona de capitells al voltant dels pilars està lliure de cassetons, obtenint-se 
així una zona massissa de major inèrcia. 
 
A tots els contorns del forjat, com són forats d’escala, patis, shunts, etc. i 
contorns exteriors es deixen zones lliures de cassetons que, juntament amb 
l’armadura corresponent, conformaran els cèrcols a la fase de formigonat. 
 
Els trams d’escales s’han previst realitzar mitjançant lloses de formigó armat. 
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4.3.1. Estudi d’apuntalament de forjats segons EHE (Art. 68.2). Les 
sotaponts. 

 
Quan un edifici es construeix amb rapidesa, cada forjat no sol tenir resistència 
suficient per a suportar el superior quan aquest es construeix, essent, per tant, 
necessari cintrar varies plantes de forma que la càrrega del forjat en construcció 
es reparteixi entre varies ja endurides. 
 
Per a forjats de pes propi en fase de formigonat superior a 5 KN/m2 o alçada de 
puntals superior a 3,50 metres, es requereix un estudi de l’apuntalament detallat 
d’acord amb l’article 68.2 de l’EHE-08. A continuació es descriu la solució 
òptima per a la seqüència de cintrat de forjats. Aquest procediment haurà de 
contemplar-lo l’empresa encarregada de l’execució dels forjats per a l’elecció 
dels puntals. 
 
L’empresa constructora donarà a la Direcció Facultativa una memòria amb la 
justificació del sistema d’apuntalament, així com les característiques de tot el 
material emprat en obra. 
 
 

4.3.2. Seqüència d’apuntalat per a l’execució dels forjats  
 
La solució òptima consisteix en descintrar determinades plantes, alliberant de 
càrregues els puntals corresponents i redistribuint les càrregues entre els forjats 
i, a continuació, recintrar de nou, assegurant el contacte entre els puntals i 
forjats de forma que aquests puntals colꞏlaborin només en els futurs increments 
de càrrega. 
 
En cada cicle de l’operació, lo primer és recintrar la planta cintrada. A 
continuació, es desmunta l’apuntalament de la planta més baixa descintrada i 
es trasllada al seu nou emplaçament en la nova planta a cintrar i formigonar. La 
solució òptima maneja dos jocs complets de puntals, un complet en la planta 
cintrada i una altre joc repartit al 50% en les dos plantes inferiors recintrades.  
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CIMBRADO RECIMBRADO

 
 
4.4. CONNEXIONS ENTRE ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

Les connexions als nusos de l’estructura es defineixen a la taula següent: 
 

UNIONS ENTRE ELEMENTS 
ESTRUCTURALS

 Pilar 

Forjat hiperestàtic 

Mòdul pantalla hiperestàtic 
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4.5. RECOBRIMENTS 
 
El recobriment  de formigó és la distància entre la superfície exterior de 
l’armadura (incloent-hi  estreps) i la superfície de formigó més propera. 
 
Per a tots els elements estructurals de formigó s’ha de complir un recobriment 
mínim en qualssevol punt de l’armadura passiva, d’acord a les taules 37.2.4.1.a, 
37.2.4.1.b i 37.2.4.1.c de la EHE-08. Per tal de garantir els esmentats valors 
mínims, es prescriurà en el projecte un valor nominal de projecte definit com: 
 

rnom = rmin + Δr 
 
on: 
 
rnom -  recobriment nominal: servirà per a definir els separadors. 
rmin  -  recobriment mínim: valor a garantir en qualsevol punt de l’element i que ve 
determinat per la resistència del formigó i la classe d’exposició. 
Δr   -  marge de recobriment, en funció del nivell de control de execució. Per 
aquest projecte tindrà un valor de 10 mm. 
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El recobriment nominal pel projecte és: 
 

rnom = 25 + 10 = 35 mm 
 

Al cas d’elements en contacte amb el terreny, sense formigó de neteja, el 
recobriment nominal serà: 
 
Lateral d’excavació:   rnom = 40 + 10 = 50 mm 
 
Fons d’excavació:  rnom = 25 + 10 = 35  sobre 10 cm de formigó de 

neteja mm 
 
 
 

5. ACCIONS CONSIDERADES, COEFICIENTS DE SEGURETAT I COMBINACIÓ 
D’ACCIONS 

 
Les accions considerades per a verificar el compliment dels requisits de 
seguretat estructural (capacitat portant i estabilitat) i aptitud al servei establerts 
en el DB-SE, són les següents: 
 

5.1. ACCIONS PERMANENTS 
 

 PLANTA BAIXA 
 
Llosa 25 cm 625 Kp/m² 
Paviment més envans 100 Kp/m² 

 
 PLANTA PISOS 

 
Ret 85 x 85 28 + 5 475 Kp/m² 
Paviment més envans 200 Kp/m² 
 
 PLANTA COBERTA  

 
Ret 85 x 85 28 + 5 475 Kp/m² 
Formació pendents i impermeabilització   160 Kp/m² 

 
 

5.1.1. Càrregues lineals 
 

Mitjaneres i façanes 700 Kp/ml 
Divisions interiors 500 Kp/ml 
Voladissos (càrrega en punta) 500 Kp/ml 
Voladissos en fase de construcció 700 Kp/ml 
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5.1.2. Accions del terreny 
 

Les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes 
com d’altres accions que actuen a sobre d’ell, o les accions degudes als seus 
desplaçaments i deformacions, s’avaluen segons el DB-SE-C. 

 
 

5.2. ACCIONES VARIABLES 
 
 

5.2.1. Sobrecàrregues d’ús 
 
 PLANTA BAIXA  

 
Sobrecàrrega d’ús 500 Kp/m² 
Càrrega concentrada   400 Kp 

 
 PLANTA PISOS 

 
Sobrecàrrega d’ús 200 Kp/m² 
Càrrega concentrada  200 Kp 
 
 PLANTA COBERTA  

 
Sobrecàrrega d’ús 200 Kp/m² 
Càrrega concentrada  200 Kp 

 
 

5.2.2. Accions a sobre baranes i elements divisoris 
 
L’estructura pròpia de les baranes, pits, ampits o empares de terrasses, 
miradors, balcons o escales s’han dissenyat per a resistir una força horitzontal, 
uniformement distribuïda de 100 Kp/m aplicada a 1.20 m de altura o sobre la 
vora superior de l’element, si aquest està situat a menys altura. 
  
 
5.2.3. Vent 

 
Segons el DB-SE-AE (Accions a l’Edificació, Apartat 3.3 Vent), la pressió 
dinàmica del vent a considerar, en funció de l’alçada de l’edifici així com de la 
seva situació topogràfica, és: 

 
qe = qb x Ce x Cp 

 
On, 
 
qb és la pressió dinàmica del annex D: Accions del vent per a zona C: 52 Kp/m2. 
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Ce és el coeficient d’exposició, variable amb l’alçada del punt considerat, en 
funció del grau d’aspresa de l’entorn on es troba ubicada la construcció. El 
valor de Ce s’obté de la següent taula (Apartat 3.3.3 de SE-AE Accions a 
l’Edificació): 

 

 
 
Cp és el coeficient eòlic o de pressió, dependent de la forma i orientació de la 

superfície respecte al vent, un valor negatiu indica succió. El seu valor s’obté 
de la següent taula (Apartat 3.3.4 de SE-AE Accions a l’Edificació): 

 
 
Els edificis es comprovaran davant l’acció del vent en totes les direccions, 
independentment de l’existència de construccions contigües mitjaneres. 
 
 
5.2.4. Accions tèrmiques i reològiques 

 
En edificis amb elements estructurals de formigó o acer, poden considerar-se les 
accions tèrmiques i reològiques quan l’edifici sigui inferior a 40 metres de longitud 
o disposi de juntes de dilatació de forma que no existeixin elements continus de 
més de 40 metres. 
 
Tenint en compte les dimensions de l’edifici < 40 m, no s’han considerat accions 
tèrmiques ni reològiques en el càlcul (Apartat 3.4.1 de SE-AE Acciones en la 
Edificación). 
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5.2.5. Neu 
 

Segons el DB-SE-AE (Accions a l’Edificació, Apartat 3.5 Neu) el valor de càrrega 
de neu per unitat de superfície en projecció horitzontal és: 
 

qn = μ ꞏ sk  
 
essent: 
 
μ coeficient de forma de la coberta = 1 
 
sk el valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal: 
 

 
La càrrega de neu serà: 
 

qn = 1 ꞏ 0.4 kN/m² = 0.4 kN/m² = 40 Kp/m² 
 

Aquesta càrrega superficial s’aplica a tots els forjats exteriors amb una inclinació, 
respecte a l’horitzontal, inferior a 30°. 
 
 

5.3. ACCIONS ACCIDENTALS 
 
5.3.1. Sisme 

 
Segon la Norma de Construcció Sismorresistent (NCSE02) el terme municipal de 
Figueres presenta una acceleració sísmica bàsica de 0.09 i un coeficient de 
contribució de 1. Es tracta d’un edifici d’importància normal, amb pòrtics ben 
travats entre sí en totes les direccions, pel que no s’ha que considerar accions 
sísmiques sobre l’estructura. 
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S’ha pres un coeficient de contribució  = 1, per la qual cosa que es considera un 
període de servei de 50 anys. 
 
Donada la diferència de coeficients de seguretat i d’accions simultànies que 
s’han de tenir en compte amb el sisme, es considera que, si l’acceleració sísmica 
bàsica és inferior a la indicada a l’articulat de la Norma, ab < 0.04g y ac < 0.08g 
per a edificis de menys de set plantes, no es generen solꞏlicitacions més 
restrictives que a la resta d’hipòtesi de càrrega. 
 
 
5.3.2. Incendi 

 
Pel càlcul s’ha estimat l’efecte de les accions de càlcul en situació d’incendi a 
partir de l’efecte de les accions de càlcul a temperatura normal: 
 

Efi,d = ηfi Ed  
 

essent: 
 
Ed  efecte de les accions de càlcul en situació persistent (temperatura normal) 
 
ηfi  factor de reducció 
 
on el factor ηfi s’obté:  
 

 
 

Gk  Valor característic d’una acció permanent 
Qk  Valor característic d’una acció variable simple 
ψ1  Coeficient pel valor freqüent d’una acció variable 
γG  Coeficient parcial per a una acció permanent 
γQ  Coeficient parcial per a una acció variable 
on el subíndex 1 és l’acció variable dominant considerada a la situació persistent. 
 
Un cop obtingut l’efecte de les accions de càlcul en situació d’incendi (Efi,d) s’ha 
comparat amb la resistència de l’element estructural en situació d’incendi (Rfi,d): 

1
E
R

d,fi

d,fi   
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5.4. VALORS DE CÀLCUL DE LES ACCIONS. COEFICIENTS DE 
SEGURETAT  
 
Són el producte d’un coeficient parcial de seguretat pel valor representatiu d’una 
acció utilitzat per a la comprovació dels Estats Límits. 
 
Els coeficients parcials de seguretat per a les accions utilitzats al càlcul 
s’obtenen: 
 
DB SE Seguretat Estructural:  

 

 
 
Coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicables per a l‘avaluació 
dels Estats Límits Últims (EHE-08 Art. 12.1): 
 

 
 

 
Coeficients parcials de seguretat per a les acciones, aplicables per a l’avaluació 
de els Estats Límit de Servei (EHE-08 Art 12.2): 
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Els coeficients corresponents a la verificació de la resistència del terreny 
s’estableixen al DB-SE-C: 
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5.5. COEFICIENTS DE SEGURETAT DELS MATERIALS 
 
5.5.1. Formigó armat 
 
Els coeficients parcials de seguretat dels materials per a Estats Límit Últims (EHE 
Art. 15.3): 
 

 
 
 
5.5.2. Fàbrica de maó 

 
Els coeficients parcials de seguretat per a determinar la resistència dels 
paraments de fàbrica de maó de l’estructura són els següents (DB SE-F  Art. 
4.6.7): 

 

 
 
 

5.6. COMBINACIÓ D’ACCIONS 
 

Les combinacions d’accions considerades per a verificar la capacitat portant de 
l’estructura són: 
 
 Situacions persistents o transitòries:  

 

 
 
 Situacions extraordinàries:  
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 Acció accidental sísmica: 
 

 
 
Les combinacions d’accions considerades per a verificar la aptitud al servei de 
l’estructura són: 
 
 Accions de curta duració irreversibles: 

 

 
 
 Accions de curta duració reversibles: 

 

 
 
 Accions de llarga duració: 

 

 
 
Els coeficients de simultaneïtat utilitzats a les diferents combinacions són: 
 

 
 
 
 



 

 22

6. EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 
 

6.1. RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT 
 

La resistència al foc d’un element estructural s’estableix d’acord al CTE DB SI6 i 
varia en funció de l’ús del sector d’incendi considerat, la seva situació respecte a la 
rasant i del tipus d’element estructural (principal / secundari). 

 
6.1.1. Elements estructurals principals (inclosos forjats, bigues i suports): 

 
La resistència al foc requerida als elements estructurals principals ha 
d’assolir la classe indicada a la taula 3.1 o 3.2.  

 
 

 
Aparcamiento “situado bajo un uso distinto” se refiere a un aparcamiento cuya estructura sea soporte de zonas      
edificadas de otro uso, como Residencial Vivienda, Comercial, Administrativo, etc. 

 

  
 Escales: 

 
Els elements estructurals d’una escala protegida o de un passadís protegit que 
estiguin continguts al recinte d’aquests, seran com a mínim R-30. Quan es tracti 
d’escales especialment protegides no s’exigeix resistència al foc als elements 
estructurals. 
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  Ús Alçada 
d’evacuació

Resistència al 
foc exigida (DB 

SI 6)

Resistència al foc 
de projecte (DB SI 

Annex C) 

Pl. 1a.  
Forjat 

Docent < 15 m R60 
R120 

Suports R90 /R120 

Pl. baixa 
Forjat 

Docent 0 m R60 
R180 

Suports R90 /R120 

 
 
 

6.1.2. Elements estructurals de projecte 
 

 Pilars:  
 
Mitjançant la taula C.2 Elements a compressió del DB-SI / Seguretat en cas 
d’incendi, podem obtenir la resistència al foc dels suports exposats per tres o 
quatre cares i dels murs portants de secció estricta exposats per una o per 
ambdues cares, referida a la distància mínima equivalent de l’eix de les 
armadures de les cares exposades. 
 

Taula C.2. Elements a compressió 
Resistència al foc Costat menor o gruix bmin / Distància mínima equivalent a l’eix am (mm)1 

 Suports Mur de càrrega exposat 
per una cara

Mur de càrrega exposat per 
ambdues cares

R30 150 / 15(2) 100 / 15 (3) 120 / 15 
R60 200 / 20(2) 120 / 15 (3) 140 / 15 
R90 250 / 30 140 / 20 (3) 160 / 25 

R120 250 / 40 160 / 25 (3) 180 / 35 

R180 350 / 45 200 / 40 (3) 250 / 45 
R240 400 /50 250 / 50 (3) 300 / 50 

(1)Els recobriments per exigències de durabilitat poder requerir valors superiors. 
(2)Els suports executats en obra han de tenir, d’acord amb la Instrucció EHE, una dimensió 
mínima de 250 mm. 
(3)La resistència al foc aportada se pot considerar REI 
 
Per a resistències al foc majors que R 90 i quan l’armadura del suport sigui 
superior al 2% de la secció del formigó, aquesta armadura es distribuirà a totes 
les seves cares. Aquesta condició no es refereix a les zones de solapament 
d’armadura. 
 
Si l’element està sotmès a tracció, es comprovarà com element d’acer revestit. 
 

Designació Costat menor Distància mínima 
equivalent am Armat mínim Resistència al Foc

Murs 20 cm 43 mm Ø 16 mm R120 
 
Els pilars compleixen la resistència requerida per sí mateixos. 
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 Llosa massissa: 
 
Mitjançant la taula C.4 Lloses massisses del DB-SI / Seguretat en cas d’incendi 
podem obtenir la resistència al foc de les seccions de les lloses massisses, 
referida a la distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura inferior traccionada. 
Si la llosa ha de complir una funció de compartimentació d’incendis (criteris R, E i 
I) el seu gruix haurà de ser al menys el que s’estableix a la taula, però quan es 
requereixi únicament una funció resistent (criteri), és suficient amb que el gruix 
sigui el necessari per a complir amb els requisits de projecte a temperatura 
ambient. A aquests efectes, es podrà considerar com gruix el solat o qualsevol 
altre element que mantingui la seva funció aïllant durant tot el període de 
resistència al foc. 
 

Taula C.4. Lloses massisses 
Resistència al foc Gruix mínim 

hmin (mm) Distància mínima equivalent a l’eix am (mm)(1) 

  Flexió en una direcció Flexió en dues direccions 
   Iy/Ix(2) < 1.5 1.5 < Iy/Ix(2) < 2 

REI 30 60 10 10 10 

REI 60 80 20 10 20 

REI 90 100 25 15 25 

REI 120 120 35 20 30 

REI 180 150 50 30 40 

REI 240 175 60 50 50 
 
Per a lloses massisses sobre recolzaments lineals i als casos de resistència al 
foc R 90 o major, l’armadura de negatius s’haurà de perllongar un 33% de la 
longitud del tram amb una quantia no inferior a un 25% de la requerida en 
extrems sustentats. 
 
Per a lloses massisses sobre recolzaments puntuals i als casos de resistència al 
foc R 90 o major, el 20% de l’armadura superior sobre suports s’haurà de 
perllongar al llarg de tot el tram. 
 
Les bigues planes amb massissats laterals majors a 10 cm es poden assimilar a 
lloses unidireccionals. 
 

armadura base superior

armadura base inferior

h
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Designació Cantell  Distància mínima 
equivalent am Resistència al foc 

Llosa 25 cm 45 mm R180 
 
 
Al nostre cas, la llosa compleix la resistència requerida per sí mateixa. 
 
 
 Forjat bidireccional: 
  
Mitjançant la taula A.6.5.7 es pot obtenir la resistència al foc de les seccions dels 
forjats nervats bidireccionals, referida a l’amplada mínima del nervi i a la distància 
mínima equivalent a l’eix de l’armadura inferior traccionada. Si el forjat ha de 
complir una funció de compartimentació d’incendis (criteri s R, E i I), el seu gruix 
haurà de ser almenys el que s’estableix a la taula, però quan es requereixi  
únicament la funció resistent (criteri R) és suficient amb que el gruix sigui sa el 
necessari per a complir amb els requisits del projecte a temperatura ambient. A 
tals efectes, es podrà considerar com gruix el solat o qualsevol altre element que 
mantingui la seva funció aïllant durant tot el període de resistència al foc. 

 
 
A les lloses nervades sobre recolzaments puntuals i als casos de resistència al 
foc R90 o major, el 20% de l’armadura superior sobre suports es distribuirà en 
tota la longitud del va, a la banda de suports. Si la llosa nervada es disposa sobre 
recolzaments lineals, l’armadura de negatius es prolongarà un 33% de la longitud 
del va amb una quantia no inferior a un 25% de la requerida en recolzaments. 
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b
i

d
h

armadura base

malla electrosoldada

 
 

Designació h Distància mínima 
equivalent a l’eix 

Resistència al 
foc 

Ret 85 x 85 28 + 5 25 mm 41 mm R120 

 
El forjat compleix la resistència exigida por sí mateix. 
 
 

 
7. MODALITAT D’ANÀLISI I MÈTODES DE CÀLCUL 
 

7.1. FONAMENTACIÓ 
 
En aplicació del CTE DB SE-C s’ha dimensionat la fonamentació de l’edifici per a 
que tingui un comportament adequat respecte a la capacitat portant (resistència i 
estabilitat) i a l’aptitud al servei. 
 
Per a garantir el bon comportament de la fonamentació en relació a la capacitat 
portant, s’han verificat els diferents estats límits últims (pèrdua de capacitat 
portant del terreny, pèrdua de l’estabilitat global del terreny, pèrdua de la 
capacitat resistent de la fonamentació, etc.). 
 
 

7.2. ESTRUCTURA PORTANT 
 
Tractant-se d’un edifici de menys de 15 plantes i, d’acord amb l’article 43.4 de 
l’EHE s’ha calculat cadascun dels pilars aïlladament. 
 
Tant al seu armat horitzontal com al seu estrebat s’ha contemplat els mínims 
establerts per la EHE. 
 
Cada pilar es sotmet a la composició de l’axil i els dos moments Mx y My 
provinents de les dos direccions ortogonals del forjat. Un cop trobats l’axil i els 
dos moments es calcula el pilar com un element sotmès a flexió composta, 
trobant-se la seva armadura pel mètode de la paràbola-rectangle. 
 
S’ha calculat l’estructura portant de manera que davant de qualsevol combinació 
d’accions, el desplom total no superi 1/500 de l’alçada total de l’edifici, i el 
desplom local no superi 1/250 de l’alçada de qualsevol planta: 
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7.3. DEFORMACIONS (SEGONS CTE-DB-SE Apartat 4.3.3.4 Fletxes) 
 

7.3.1. FLETXES 
 
1. Quan es consideri la integritat dels elements constructius, s'admet que 
l'estructura horitzontal d'un pis o coberta és suficientment rígida si, per a 
qualsevol de les seves peces, davant de qualsevol combinació d'accions 
característica, considerant només les deformacions que es produeixen després 
de la posada en obra de l'element, la fletxa relativa és menor que: 
 
a. 1/500 en pisos amb envans fràgils (com els de gran format, rajoles o plaques) 
o paviments rígids sense juntes; 
b. 1/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes; 
c. 1/300 en la resta dels casos. 
 
2. Quan es consideri el confort dels usuaris, s'admet que l'estructura horitzontal 
d'un pis o coberta és suficientment rígida si, per a qualsevol de les seves peces, 
davant de qualsevol combinació d'accions característica, considerant només les 
accions de curta durada, la fletxa relativa és menor que 1/350. 
 
3. Quan es consideri l'aparença de l'obra, s'admet quela estructura horitzontal 
d'un pis o coberta és suficientment rígida si, per a qualsevol de les seves peces, 
davant de qualsevol combinació d'accions quasi permanent, la fletxa relativa és 
menor que 1/300. 
 
4. Les condicions anteriors s'han de verificar entre dos punts qualssevol de la 
planta, prenent com a llum el doble de la distància entre ells. En general, serà 
suficient realitzar aquesta comprovació en dues direccions ortogonals. 
 
5. En els casos en què els elements es poden fer malbé (per exemple envans, 
paviments) reaccionen de manera sensible enfront de les deformacions (fletxes o 
desplaçaments horitzontals) de l'estructura portant, a més de la limitació de les 
deformacions s'adoptaran mesures constructives apropiades per evitar danys. 
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Aquestes mesures resulten particularment indicades si aquests elements tenen 
un comportament fràgil. 
 
 

7.4. ESTRUCTURA HORITZONTAL 
 
7.4.1. FORJAT RETICULAR 

 
FLEXIÓ: 

 
Pel càlcul del forjat es parteix de la definició geomètrica i mecànica del forjat. 

 
 Definició geomètrica: 

 
La definició geomètrica consisteix en la definició de els contorns del forjat, així 
com la determinació dels distints forats, com són ascensors, escales, 
instalꞏlacions, etc. seguidament se determina la posició de la retícula, això és 
punt de pes i orientació. 

 
 Definició mecànica: 

 
Un cop definida la geometria del forjat s’introdueixen les característiques 
mecàniques del forjat, diferenciant per a les zones alleugerada i massissa. 
 

a) Zona massissa: 
 

Primer es generen, de forma automàtica, els àbacs al voltant dels pilars, 
recolzaments continus (bigues de cantell, murs,…), així com tots els cèrcols a 
considerar en el càlcul. 

 
Totes les zones massisses seran considerades amb el cantell total del forjat, 
adoptant un valor de 2.50 Tn/m³ com a densitat del formigó armat. 
 
 
Les dimensions dels àbacs venen condicionades por les dos úniques possibilitats 
de massissat que són la totalitat o 1/3 de cada una de les celꞏles de la retícula 
ortogonal. Al dimensionat s’aplica una longitud aproximada del 18-20% de la llum 
entre pilars. 

 
b) Zona alleugerada: 

 
Per a la definició de la zona alleugerada s’introdueixen les següents dades: 
 

 Dimensions de la retícula. 
 Amplada de nervi. 
 Cantell total del forjat. 
 Gruix de la capa de compressió. 
 Peso de els cassetons. 
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 Dimensió de els cassetons. 
 Densitat del formigó. 

 
Armadura base de nervi i capitells: 

 
Definit ja el forjat, s’introdueix l’armadura base de cada nervi, armadura 
correguda a la base de la totalitat de els nervis de contorn a contorn. Aquesta 
armadura es defineix als detalls generals del forjat i, per tant, no apareix 
dibuixada als plànols. 

 
S’especifica també als detalls generals del forjat la colꞏlocació de barres del Ø 8 
a les zones massissades. Aquestes barres seran necessàries sempre i quan les 
zones massisses sense armadura siguin superiors a 25 cm. 

 
Càrregues sobre forjat: 
 
Sobre la base del forjat definit i d’una forma gràfica s’introdueixen les càrregues 
superficials uniformes, així com les càrregues puntuals, lineals interiors, lineals 
de façana, de voladís, etc.… 

 
Pel càlcul dels forjats es creen 3 hipòtesis sobre cadascun dels emparrillats 
plans: 

 
 Tot carregat: pes propi + concàrregues + sobrecàrrega d’ús 
 Alternança 1 
 Alternança 2 

 
Les hipòtesis d’alternances es generen mitjançant la definició de polígons 
tancats. Les arestes dels polígons són rectes de eix de pilar a eix de pilar 
adjacent. Un cop definits els polígons es realitza una alternança carregant i 
descarregant les zones a portell. Fets els tres càlculs s’obté una envolvent que, 
un cop decalada, serà la llei d’esforços a utilitzar per a la determinació de les 
armadures. 
 
Càlcul de l’estructura: 
 
El càlcul es realitza por mètodes matricials sobre el engraellat pla que simula 
estructuralment el forjat a calcular. 
 
En una primera fase es crea la matriu de rigidesa de l’estructura, a partir de totes 
les equacions del sistema lineal resultant de la definició prèvia. 
 
Posteriorment es calcula la inversa de la matriu per mètodes frontals, detenint-se 
el procés en caso de detecció d’un mecanisme. Superada esta fase s’obtenen els 
girs i desplaçaments, comprovant que es trobin tots ells dins d’uns màxims 
preestablerts. 
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Seguidament s’obtenen els envolvents de les tres hipòtesis, iniciant-se llavors el 
procés d’armat. Procés, aquest últim, que culmina el càlcul de l’emparrillat pla. 
 
Tots els forjats s’han dimensionat limitant la fletxa activa a L/400 o a 1cm. 

 
 

PUNXONAMENT: 
 

Al càlcul a punxonament s’ha considerat la resistència del formigó i de l’armadura 
a esforç tallant d’acord amb l’EHE. 

 
 Comprovacions realitzades: 

 
 A vora de recolzament: Vrd ≤ Vu1 
 A canto útil de la vora del recolzament Vrd ≤ Vu2 

 
Es suposa que l’angle que formen les bieles de compressió i l’eix de la peça és  
= 45º, pel que: 
 

Vu1 = 0.3 fcd x b x d 
 
─ Peces sense armadura tallant (lloses i nervis de reticular): 

 
Vu2 = 0.12  (100 1 x fck)1/3 x b x d  fck(N/mm²) 
 

= 1 + 
)mm(d

200  

 

1 = quantia de l’armadura de tracció = 
bd
As  ≤ 0.02 

 
 
Si Vrd > Vu2, la resistència del formigó és la mateixa fórmula, substituint 0.12 per 
0.10, disposant-se reforç com s’indica a continuació mitjançant branques 
verticals. 

 
─ Peces amb armadura de tallant (bigues i lloses i nervis reticulars) 

 
Vu2 = Vcu + Vsu 
Vcu = 0.10  (100 1 x fck)1/3 x b x d 
Vsu = 0.9 d d,yfA    
 
Quanties mínimes: d,yfA    ≥ 0.02 x fcd x b 
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─ Disposicions relatives a les armadures: 
 

St = 0.80 d ≤ 300 mm.  si Vrd ≤ 
5
1  Vu1 

St = 0.60 d ≤ 300 mm.  si 
5
1  Vu1 < Vrd ≤  

3
2 Vu1 

St = 0.30 d ≤ 200 mm.  si Vrd > 
3
2  Vu1 

 
 
7.4.2. LLOSA MASSISSA DE FORMIGÓ ARMAT 

 
FLEXIÓ: 

 
Pel càlcul del forjat es parteix de la definició geomètrica i mecànica del forjat. 

 
 Definició geomètrica: 

 
La definició geomètrica consisteix en la definició de els contorns del forjat, així 
com la determinació dels distints forats, com són ascensors, escales, 
instalꞏlacions, etc. seguidament se determina la posició de la retícula virtual, això 
és punt de pes i orientació per a situar els reforços. 

 
 Definició mecànica: 

 
Un cop definida la geometria del forjat s’introdueixen les característiques 
mecàniques del forjat. 
 
Primer es generen, de forma automàtica, els àbacs al voltant dels pilars, 
recolzaments continus (bigues de cantell, murs,…), així com tots els cèrcols a 
considerar en el càlcul. 

 
Es considera un valor de 2.50 Tn/m³ com a densitat del formigó armat. 
 
Armadura base de nervi i capitells: 

 
Definit ja el forjat, s’introdueix l’armadura base de cada nervi, armadura 
correguda a la base de la totalitat de els nervis de contorn a contorn. Aquesta 
armadura es defineix als detalls generals del forjat i, per tant, no apareix 
dibuixada als plànols. 

 
Càrregues sobre forjat: 
 
Sobre la base del forjat definit i d’una forma gràfica s’introdueixen les càrregues 
superficials uniformes, així com les càrregues puntuals, lineals interiors, lineals 
de façana, de voladís, etc.… 
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Pel càlcul dels forjats es creen 3 hipòtesis sobre cadascun dels emparrillats 
plans: 

 
 Tot carregat: pes propi + concàrregues + sobrecàrrega d’ús 
 Alternança 1 
 Alternança 2 

 
Les hipòtesis d’alternances es generen mitjançant la definició de polígons 
tancats. Les arestes dels polígons són rectes de eix de pilar a eix de pilar 
adjacent. Un cop definits els polígons es realitza una alternança carregant i 
descarregant les zones a portell. Fets els tres càlculs s’obté una envolvent que, 
un cop decalada, serà la llei d’esforços a utilitzar per a la determinació de les 
armadures. 
 
Càlcul de l’estructura: 
 
El càlcul es realitza por mètodes matricials sobre l’emparrillat pla que simula 
estructuralment el forjat a calcular. 
 
En una primera fase es crea la matriu de rigidesa de l’estructura, a partir de totes 
les equacions del sistema lineal resultant de la definició prèvia. 
 
Posteriorment es calcula la inversa de la matriu per mètodes frontals, detenint-se 
el procés en caso de detecció d’un mecanisme. Superada esta fase s’obtenen els 
girs i desplaçaments, comprovant que es trobin tots ells dins d’uns màxims 
preestablerts. 
 
Seguidament s’obtenen els envolvents de les tres hipòtesis, iniciant-se llavors el 
procés d’armat. Procés, aquest últim, que culmina el càlcul de l’emparrillat pla. 
 
Tots els forjats s’han dimensionat limitant la fletxa activa a L/400 o a 1cm. 
 

 
PUNXONAMENT: 

 
Al càlcul a punxonament s’ha considerat la resistència del formigó i de l’armadura 
a esforç tallant d’acord amb l’EHE. 

 
 Comprovacions realitzades: 

 
 A vora de recolzament: Vrd ≤ Vu1 
 A cantell útil de la vora del recolzament Vrd ≤ Vu2 

 
Es suposa que l’angle que formen les bieles de compressió i l’eix de la peça és  
= 45º, pel que: 
 

Vu1 = 0.3 fcd x b x d 
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─ Peces sense armadura tallant (lloses i nervis de reticular): 
 
Vu2 = 0.12  (100 1 x fck)1/3 x b x d  fck(N/mm²) 
 

= 1 + 
)mm(d

200  

 

1 = quantia de l’armadura de tracció = 
bd
As  ≤ 0.02 

 
Si Vrd > Vu2, la resistència del formigó és la mateixa fórmula, substituint 0.12 per 
0.10, disposant-se reforç com s’indica a continuació mitjançant branques 
verticals. 

 
─ Peces amb armadura de tallant (bigues i lloses i nervis reticulars) 

 
Vu2 = Vcu + Vsu 
Vcu = 0.10  (100 1 x fck)1/3 x b x d 
Vsu = 0.9 d d,yfA    
 
Quanties mínimes: d,yfA    ≥ 0.02 x fcd x b 
 

─ Disposicions relatives a les armadures: 
 

St = 0.80 d ≤ 300 mm.  si Vrd ≤ 
5
1  Vu1 

St = 0.60 d ≤ 300 mm.  si 
5
1  Vu1 < Vrd ≤  

3
2 Vu1 

St = 0.30 d ≤ 200 mm.  si Vrd > 
3
2  Vu1 

 
 
 

8. CONTROL DE CALIDAD 
 

8.1. ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT 
 

8.1.1. FORMIGÓ 
 
Per tal de comprovar que la resistència del formigó subministrat en obra és 
conforme a la resistència característica especificada en el projecte, es realitzarà 
el control de la resistència del formigó, d'acord amb els criteris establerts en la 
Instrucción de Hormigón Estructural. 
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En aquest apartat, s'ha considerat la modalitat de control estadístic, segons l'Art. 
86.5.4 de l'EHE-08. Aquesta modalitat de control és la d'aplicació general a totes 
les obres de formigó estructural. 
 
Per al control de la resistència, el formigó de l'obra es dividirà en lots d'acord 
amb la taula 86.5.4.1 de l'EHE-08. 
 
La resistència del formigó es comprovarà mitjançant assaigs de resistència a 
compressió realitzats sobre provetes fabricades i curades segons UNE-EN 
12390-2. 
 
Totes les especificacions d'aquesta memòria es refereixen a característiques del 
formigó endurit obtingudes mitjançant assajos sobre provetes cilíndriques de 
dimensions 15 x 30 cm encara que també poden utilitzar-se en provetes 
cúbiques de les següents dimensions: 
 

- 15 cm de aresta 
- 10 cm de aresta, en el cas de formigons amn fck ≥ 50 N/mm2 i sempre que 

el tamany màxim de l’àrid sigui inferior a 12 mm. 
 
En cas de realitzar els assajos sobre provetes cúbiques, s’ha d’aplicar un factor 
de conversió. 
 

fc = λcil,cub15 * fc,cubica 
 

fc = resistència a compressió (N/mm2) referida a proveta cilíndrica de 15 x 30 cm 
fc,cúbica = resistència a compressió (N/mm2) obtinguda en proveta cúbica de aresta  
15 cm 
λcil,cub15 = coeficient de conversió obtingut de la taula 86.3.2.a (EHE-08 Art. 
86.3.2) 
 

Taula 86.3.2.a – Factor de conversió 
Resistència en proveta cúbica, fc (N/mm2) λcil,cub15 

fc   < 60 0,90 

60  ≤ fc   < 80 0,95 

fc  ≥ 80 1,00 
 
En el cas de provetes cilíndriques, només caldrà refrentar les cares amb 
irregularitats superficials superiors a 0,1 mm o que presentin desviacions 
respecte a l'eix de la proveta, majors de 0,5 º. 
 
La docilitat del formigó es comprovarà mitjançant la determinació de la 
consistència del formigó fresc pel mètode de l'assentament, segons UNE EN 
12350-2. 
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8.1.2. ACER PER A ARMADURES  
 
Si l'acer disposa de marcatge CE, la seva conformitat es comprovarà mitjançant 
la verificació documental. 
 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE, la comprovació de la conformitat de 
l'acer es podrà efectuar mitjançant: 
 
a) La possessió d'un distintiu de qualitat amb un reconeixement oficial en vigor, 

d'acord l'Annex 19 de l'EHE-08. 
 
b) La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció i segons la 

quantitat d'acer subministrat, es diferenciarà entre subministraments de 
menys de 300 t i subministraments de més de 300 t. 

 
 
 

9. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 
─ EHE-08: Instrucció de Formigó Estructural 
─ NCSR-02: Norma de Construcció Sismorresistent 
─ DB-SI: Seguretat en cas d’incendi 
─ DB-SE-AE: Accions a l’edificació 
─ DB-SE-A: Acer 
─ DB-SE-F: Fàbrica 
─ DB-SE-C: Fonamentació 

 
 

Barcelona, 12 de desembre de 2017 



 

 

OFERTA DEL FORJADO 
CARACTERÍSTICAS 

 

PLANTA 
Espesor 

(cm) 
Retícula 

(cm)
Casetones 

(cm)
Acero tipo 
(Kp/cm²) 

Hormigón  

BAJA 25 --- --- 5100 HA-25/B/20/I 

PRIMERA 28 + 5 85 x 85 70 x 23 x 25 5100 HA-25/B/20/I 

CUBIERTA 28 + 5 85 x 85 70 x 23 x 25 5100 HA-25/B/20/I 
 

CARGAS Y COMPONENTES 
 

PLANTA Peso propio 
Pavimento + 

tabiquería
Sobrecarga de 

uso
TOTAL 

Nº de 
casetones/m² 

Hormigón l/m²
Acero 
Kg/m²

BAJA 625 200 400 1225 --- 250 22.50 

PRIMERA 475 200 200 875 1.20 276 21.00 

CUBIERTA 475 200 200 875 2.10 236 20.00 
 
Malla electrosoldada chapa de compresión: 20 x 20   5 - 5  1.60 Kg/m² (Excepto losas armadas) 
 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD REPERCUSIÓN PILARES DE HORMIGÓN 

CARGAS PERMANENTES G = 1.35 ACERO (fyk= 5100 Kp/cm²) 2.50 Kg/m²

CARGAS VARIABLES Q = 1.50 HORMIGÓN  (HA-25/B/20/I) 14.50 l/m²

ACERO      s = 1.15 ENCOFRADO                             0.50 m²/m²

HORMIGÓN   c = 1.50  

 
NOTAS: 

2 B1 con 3.50 m3 y 185 Kg/m3 

6 B2 con 3.10 m3 y 176 Kg/m3 

2 B3 con 3.20 m3 y 175 Kg/m3 

2 B4 con 1.00 m3 y 300 Kg/m3 

1 B5 con 41 m3 y 97 Kg/m3 
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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 OBJECTIU 

L’ objectiu del present projecte és el de dotar a l’edifici destinat a Centre de Formació, dintre del 
Complex Multifuncional de Figueres, d’unes correctes instal·lacions per al seu funcionament. 

L’edifici es existent i es va executar en una primera fase. L’objecte del present projecte 
contempla l’ampliació de l’edifici i l’adequació de les instal·lacions existents per el correcte 
funcionament de l’edifici. 

Les instal·lacions es dissenyaran segons especificacions del plec de condiciones tècniques per 
aquest projecte, que es detallin en annex adjunt.  

1.2 CONDICONANTS DEL PROJECTE  

A continuació s’indiquen els condicionants contemplats en el projecte, que l’adjudicatari haurà 
de tenir en compte a l’hora de realitzar la oferta pertinent: 

• L’edifici està en funcionament i en el transcurs de realització de l’obra, ha de poder 
seguir en funcionament, podent condicionar l’explotador el moment de realitzar les 
actuacions. 

• Sempre que s’estigui actuant sobre àrees/instal·lacions existents que donin servei 
l’edifici, s’haurà d’estar supervisat i acompanyat per el personal de manteniment de 
l’edifici, i no es podran realitzar aquestes tasques sense el seu consentiment. 

• Tots els treballs, s’hauran de realitzar de manera que no afectin al normal 
funcionament de l’edifici. 

• Els treballs es realitzaran preferiblement a les hores de menys afectació al 
funcionament de l’edifici (s’inclouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i 
sempre amb absoluta coordinació amb els responsables de manteniment de l’edifici. 

• Els treballs es realitzaran preferiblement amb el menor de sorolls possibles, i sense 
afectar a l’activitat del centre. 

En planta soterrani s’ha pevist el desmuntatge i adequació de les instal·lacions existents 
d’acord amb la nova distribució. 

1.3 EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ 

L’edifici objecte el present projecte es troba ubicat en la carretera a Roses de Figueres 
(Girona). 

1.4 TITULAR 

El titular del projecte és l’Ajuntament de Figueres. 
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1.5 REGLAMENTS I NORMES D’APLICACIÓ 

D’acord amb l’Article 1er.a.1 del Decret 462/1971 de 11 de Març en l’execució de les obres 
hauran d’observar-se les normes vigents aplicables sobre la construcció, a la data de visat del 
Projecte d’Execució. Amb aquest objectiu, es cita la següent relació de la Normativa Aplicable: 

1.5.1 NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL 

Ordenació de l’edificació 

Llei 38/1999, de 5 de Novembre, de la Ordenació de la Edificació (B.O.E. núm. 266, 6 de 
novembre  del 1999) 

Codi Tècnic de la Edificació 

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, per el que s’aprova el Codi Tècnic de la 
Edificació.(B.O.E. núm. 74, 28 de març del 2006, Correcció d’errades BOE de 25 de gener de 
2008) i posteriors revisions. 

Redacció de Projectes i Direcció d’Obres 

Decret 462/1971, d’11 de març, pel que s’aproven les normes de redacció de projectes i 
direcció d’obres d’edificació. (B.O.E. núm. 71, 24 de març del 1971) 

Indústria i Registre Industrial 

Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria. (B.O.E. núm. 176, 23 de juliol del 1992) 

Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre pel que s’aprova el Reglament de seguritat contra 
incendis els establiments industrials. 

Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de la 
Infraestructura per la Qualitat i la Seguretat Industrial. (B.O.E. núm. 32, 6 de febrer del 1996, 
Correcció d’errades BOE de 6 de març de 1996) 

Reial Decret 411/1997, de 21 de març, pel que es modifica el Real Decret 2200/1995 de 28 
desembre, pel que s’aprova el Reglament de la Infraestructura per la Qualitat i Seguretat 
Industrial. (B.O.E. núm. 100, 26 d’abril del1997) 

1.5.2 SEGURETAT I SALUT 

Prevenció de Riscos Laborals 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. (B.O.E. núm. 269, 10 de 
novembre del 1995) 

Real Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball.  
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• Guia tècnica per l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a d’utilització de llocs de 
treball. (B.O.E. núm. 97, 23 d’abril del 1997) 

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat y salut en les obres de construcció. (B.O.E. núm. 256, 25 d’octubre del 1997) 

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors davant del risc elèctric. (B.O.E. núm. 148, 21 de juny del 2001) 

Inici Activitats d’Empreses i Centres de Treball 

Ordre TIN/1071/2010,de 27 d’abril, sobre requisits i dades que han reunir les comunicacions 
d’obertura prèvia o represa d’activitats en els centres de treball.  (B.O.E. núm. 106, 1 de maig 
del 2010) 

Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria. (B.O.E. núm. 176, 23 de juliol del 1992) 

Condicions Acústiques en Edificis 

Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel que s’aprova el document bàsic “DB-HR Protecció 
enfront del soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Real Decret 314/2006, de 17 
de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. (B.O.E. núm 254,  23 d’octubre del 
2007. Correcció d’errors B.O.E. núm 304, 20 de desembre de 2007) 

Real Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del Soroll, referent a la avaluació i gestió del soroll ambiental. 

Real Decret 136/2007, de 19 d’octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, del Soroll, referent a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions 
acústiques.. 

Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions sonores en l’entorn 
degudes a determinades màquines d’ús l’aire lliure. (B.O.E. núm. 52, de 1 de març del 2002) 

1.5.3 IMPACTE AMBIENTAL I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.  

AVALUACIÓ DE EL IMPACTE AMBIENTAL 

Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener, pel que s’aprova el text refós de la llei 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projecte. (B.O.E. núm. 23, 26 de gener del 2008) 

Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre, Reglament per l’Execució de l’Avaluació de el 
Impacte Ambiental, del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. (B.O.E. núm. 239, 05 
d’octubre del 1988) 

Emissions a l’atmosfera. 

Llei 21/20137, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental  l’atmosfera. (B.O.E. núm. 296, 11 de 
desembre de 2013) 
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Reial Decret 430/2004, de 12 de març, pel qual s’estableix noves normes sobre limitació 
d’emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de grans 
instal·lacions de combustió, i es fixen certes condicions per al control de les emissions a 
l’atmosfera de les refineries de petroli. (B.O.E. núm. 69, de 20 de març del 2004) 

Ordre PRA/321/2017, de 7 d’abril de 2017 pel que es regulen els procediments de determinació 
de les emissions dels contaminants atmosfèrics SO2, NOX, partícules i CO procedents de les 
grans instal·lacions de combustió, el control dels aparells de mesura i el tractament i remissió 
de la informació de les esmentades emissions. (B.O.E. núm.87, 12 de maig del 2017) 

Reial Decret 1800/1995, de 3 de novembre, pel que es modifica el Real Decret 646/1991, de 22 
d’abril, pel que s’estableixen noves normes sobre limitació de les emissions a l’atmosfera de 
determinats agents contaminants procedents de grans instal·lacions de combustió i es fixen les 
condicions pel control dels límits d’emissió SO2 en l’activitat de refinatge de petroli.  (B.O.E. 
núm. 293, de 8 de desembre del 1995.) 

Eficiència energètica. 

Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell del 21 d’octubre de 2009 “por el 
que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a 
los productos relacionados con la energía”, publicada en el Diari Oficial de la Unió Europea el 
31 d’octubre del 2009. 

Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell del 25 d’octubre del 2012 relativa a 
“la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y 
por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE”, publicada en el Diari Oficial de 
la Unió Europea el 14 de novembre del 2012. 

Reglament (UE) Nº 1253/2014 de la Comissió del 7 de juliol del 2014 “por el que se desarrolla 
la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los 
requisitos de diseño ecológico aplicables a las unidades de ventilación”, publicat en el Diari 
Oficial de la Unión Europea el 25 de novembre del 2014. 

Reglament Delegat (UE) Nº 811/2013 de la Comissió del 18 de febrer del 2013 “por el que se 
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos 
combinados de aparato de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos 
combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar”, publicat en el 
Diari Oficial de la Unió Europea el 6 de setembre del 2013. 

Reglament Delegat (UE) Nº 812/2013 de la Comissió del 18 de febrer del 2013 “por el que se 
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta al etiquetado energético de los calentadores de agua, los depósitos de agua 
caliente y los equipos combinados de calentador de agua y dispositivo solar”, publicat en el 
Diari Oficial de la Unió Europea el 6 de setembre del 2013. 

Reglament (UE) Nº 813/2013 de la Comissió del 2 d’agost del 2013 “por el que se desarrolla la 
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de 
los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores 
combinados”, publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea el 6 de setembre del 2013. 

Reglament (UE) Nº 814/2013 de la Comissió del 2 d’agost de 2013 “por el que se desarrolla la 
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de 
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los requisitos de diseño ecológico para calentadores de agua y depósitos de agua caliente”, 
publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea el 6 de setembre del 2013. 

 

1.5.4 BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids. (B.O.E. núm. 103, 30 d’abril del 
1982) 

Llei 15/1995, de 30 de maig, sobre Límits del domini sobre immobles per eliminar barreres 
arquitectòniques a les persones amb discapacitat. (B.O.E. núm. 129, 31 de maig del 1995) 

Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que pel que es modifica el Codi Tècnic de 
l’Edificació aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març, en matèria de accessibilitat i no 
discriminació de les persones amb discapacitat. (B.O.E. núm. 61, 11 de març del 2010) 

1.5.5 AIGUA (FONTANERIA) 

Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s’estableixen els criteris higiènic - sanitaris per la 
prevenció i control de la legionel·losis. (B.O.E. núm. 171, 18 de juliol del 2003) 

Aigües de Consum Públic 

ORDRE de 28 de juliol de 1974 per la que s’aprova el "Plec de prescripcions tècniques 
generals per canonades d’abastament d’aigua" i es crea una "Comissió Permanent de 
Canonades d’Abastament d’Aigua i de Sanejament de Poblacions" (B.O.E. núm. 236, 2 
d’octubre del 1974) 

Comptadors 

Reial Decret 244/2016, de 3 de juny, pel que es desenvolupa la Llei 32/2014, de 22 de 
desembre, de Metrologia. (B.O.E. núm. 137, 7 de juny del 2016). 

1.5.6 APARELLS ELEVADORS 

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció dels mateixos 

Real Decret 2291/1985, 08 novembre 1985, del Ministeri d’Indústria i Energia. (B.O.E. núm. 
296, 11 de desembre del 1985, )Derogat por la Directiva 95/16/CE, excepte Arts. 10 a 15, 19 i 
24. 

Reial Decret 1314/1997, de 1 d’agost, pel que es dicten les disposicions d’aplicació a la 
directiva del parlament europeu i del consell 95/16/CE sobre ascensors. (B.O.E. núm. 234, 30 
de setembre del 1997, Correcció d’errors B.O.E. núm. 179, 28 de juliol de 1998) 

ITC MIE AEM-1, Instrucció Tècnica Complementària Referent a Normes de Seguretat per la 
Construcció i Instal·lació d’Ascensors Electromecànics, i les seves modificacions.(O. 23-9-1987. 
B.O.E. 6-10-1987) (O. 12-9-1991. BOE 17-9-91 i B.O.E. 12-10-91) Resolució B.O.E. 11-9-91 
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Resolució de 27 d’abril de 1992, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la que 
s’aproven prescripcions tècniques no previstes en la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM1, del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció. (B.O.E 15- de maig del 1992) 

Real Decret 596/2002, de 28 de juny, pel que es regulen els requisits que han de complir-se 
per la projecció, construcció, posada en servei i explotació de les instal·lacions de transport de 
persones per cable. (B.O.E núm. 163, del dimarts 9 juliol 2002 ) 

Reglament d’Aparells Elevadors per Obres 

Real Decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel que s’estableixen les normes per la 
comercialització i posta en servei de les màquines (B.O.E. núm. 246, 11 d’octubre del 2008). 

Real Decret 836/2003, de 27 de juny, pel que s’aprova una nova Instrucció tècnica 
complementària “MIE-AEM-2” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 
grues torre per a obres o altres aplicacions (B.O.E. núm. 170, 17 de juliol del 2003. Correcció 
d’errors B.O.E. núm. 20, 23 de gener de 2004). 

Real Decret 837/2003, de 27 de juny, pel que s’aprova el nou text modificat de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent 
a «grues mòbils autopropulsades ». (B.O.E. núm. 170, 17 de juliol del 2003) 

1.5.7 CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions 
tècniques complementàries (IT) de la versió consolidada del setembre de 2013, que 
inclou: 

Reial Decret 1027/2007, de 20 de Juliol de 1.998, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. (B.O.E. núm. 207, 29 d’agost del 2007). 

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

Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel que es modifica el Reglament d’Instal·lacions 
Tèrmiques en els Edificis, aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, publicat en el 
B.O.E. de l’11 de desembre de 2009. 

Correcció dels errors del Reial Decret 1826/2009, del Reial Decret 1826/2009, de 27 de 
novembre, pel que es modifica el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat 
pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, publicat en el B.O.E. del 12 de febrer de 2010. 

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

Correcció d’errors del Reial Decret 1826/2009, del Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, 
pel que es modifica el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat pel Reial 
Decret 1027/2007, de 20 de juliol, publicat en el B.O.E. del 25 de maig de 2010. 
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Reial Decret 238/2013, del 5 d’abril, pel que es modifiquen determinats articles i instruccions 
tècniques del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat pel Reial Decret 
1027/2007, de 20 de juliol, publicat el 13 d’abril de 2013. 

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

Aparells a Pressió 

Real Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel que s’aprova el Reglament d’Aparells a 
Pressió i les seves instruccions tècniques complementaries. (B.O.E núm. 31, 5 de febrer del 
2009. Correcció d’errors B.O.E. núm. 260, 28 d’octubre de 2009.) 

Real Decret 709/2015, de 24 de juliol, pel que s’estableixen els requisits essencials de 
seguretat per a la comercialització dels equips de pressió.( B.O.E num. 210, 2 de setembre del 
2015). 

Resolució de 18 de desembre de 2001, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la 
que s’acorda la publicació de la relació de normes harmonitzades en l’àmbit del Real Decret 
769/1999, de 7 de maig, pel que es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del 
Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE relativa als equips a pressió.(B.O.E. núm. 7, 8 de 
gener de 2002) 

Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament d’Aparells a Pressió. 

Real Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel que s’aprova el Reglament d’Aparells a 
Pressió i les seves instruccions tècniques complementaries. (B.O.E núm. 31, 5 de febrer del 
2009. Correcció d’errors B.O.E. núm. 260, 28 d’octubre de 2009.) 

Xemeneies Modulars Metàl·liques 

Real Decret 2532/1985, de 18 de desembre. Declaració d’obligat compliment de les 
especificacions tècniques de Xemeneies Modulars. (B.O.E. 3 de gener del 1986) Derogada pel 
Real Decret 846/2006 , de 7 de juliol pel que es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials. (B.O.E.núm 186, del 5 d’agost de 2006) 

Criteris Higiènic - sanitaris per la Prevenció i Control de la Legionel·losis 

Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableix els criteris higiènic – sanitaris per a la 
prevenció i control de la legionel·losis. (B.O.E. núm. 171, 18 de juliol del 2003). Es modifica 
l’article 13 pel Real Decret 830/2010, de 25 de juny , pel que s’estableix la normativa 
reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides. (B.O.E. núm. 170, de 14 
de juliol de 2010) 

1.5.8 ENERGIES RENOVABLES 

Energia Solar 

Real Decret 891/1980, de 14 d’abril, sobre Homologació dels Panells Solars. (B.O.E. 114, 12 
de maig del 1980).  
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Real Decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel que es regula la connexió a la xarxa 
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica a petita potència. (B.O.E. núm. 295, 8 de 
desembre del 2011). 

ITE 10 Instal·lacions específiques. Es refereix a la producció d’aigua calenta sanitària i a 
l’escalfament de piscines mitjançant col·lectors solars plans de baixa temperatura instal·lats en 
obra. S’estableix una descripció general de la instal·lació, els criteris de disseny i càlcul i els 
sistemes de control. Els col·lectors han complir allò especificat en la UNE 94101. 

Resolució de 31 de maig de 2001, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la 
que s’estableixen el model de contracte tipus i el model de factura per instal·lacions solars 
fotovoltaiques connectades a la xarxa de baixa tensió. (B.O.E. núm. 148, 21 de juny del 2001) 

Ordre de 9 d’abril de 1981, Especificacions de les exigències tècniques que han de complir els 
sistemes solars per aigua calenta i climatització, del Ministeri d’Indústria i Energia. (B.O.E. núm. 
99; 25 d’abril 1981 ) 

Generació d’Electricitat 

Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric. Conté les modificacions introduïdes per la 
Llei 50/1998 de 30 de desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social. 
(B.O.E. núm. 285, 28 de Novembre del 1997) 

Reial Decret 661/2007 de 25 de maig, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia 
elèctrica en règim especial. (B.O.E. núm. 126,  26 de maig del 2007) 

Modificacions i derogues: 

Modificació de l’annex VII per Ordre ITC/2794/2007 de 27 de setembre (B.O.E. núm. 234 de 
29/9/2007) 

Modificació dels art. 35.1 i 4, 36, 42.1 i l’annex XII pel Real Decret 222/2008 de 15 de febrer. 
(B.O.E. núm. 67 de 18/3/2008) 

Modificació de l’art.26 pel Real Decret 1578/2008 de 26 de setembre (B.O.E. núm. 234 de 
27/9/2008) 

Modificació art. 28.1 i l’annex VII per Ordre ITC/3519/2009 de 28 de desembre (B.O.E. núm. 
315 de 31/12/2009) 

Es deroga els art. 7 i 8  i es modifica els arts. 6.1, 11 i 14.1 pel Real Decret 198/2010 de 26 de 
febrer (B.O.E. núm. 63 de 13/3/2010) 

Es modifica l’art 15 pel Real Decret 1003/2010 de 5 d’agost (B.O.E. núm. 190 de 6/8/2010) 

Es modifica determinats preceptes i s’afegeix l’art 4 bis i l’annex XIII pel Real Decret 1565/2010 
de 19 de novembre (B.O.E. núm. 283 de 23/11/2010) 

Es modifica l’art. 36 pel Real Decret Llei 14/2010 del 23 de desembre (B.O.E. núm. 312 de 
24/12/2010) 

Es modifica l’annex III per Ordre ITC/688/2011 de 30 de març (B.O.E. núm. 77 de 31/3/2011) 
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Reial Decret 2366/1994, de 9 de desembre, sobre producció de energia elèctrica per 
instal·lacions hidràuliques de cogeneració i altres alimentades per recursos o fonts d’energies 
renovables. (B.O.E. núm. 313 de 31 de desembre de 1994) 

1.5.9 ELECTRICITAT 

General 

Llei 54/1997, de 27 novembre, del Sector Elèctric. Conté les modificacions introduïes per la Llei 
50/1998 de 30 de desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre Social. (B.O.E. 
núm. 285, 28 de novembre del 1997).  

Reial Decret 1955/2000, de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport, 
distribució, comercialització, subministra i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia 
elèctrica. (B.O.E. núm. 310, 27 de desembre del 2000) 

Reglament de Línees d’Alta Tensió 

Real Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel que s’aprova el Reglament sobre condicions 
tècniques i garanties de seguretat en línees elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions 
tècniques complementaries ITC-LAT 01 a 09. (B.O.E. núm: 68 de  19 de març del 2008) 

Ordre de 6 de juliol de 1984 per la que s’aproven les instruccions tècniques complementàries 
del reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, 
subestacions i centres de transformació. (Inclou des de la ITC-MIE-RAT 01 fins la ITC-MIE-RAT 
20.,  B.O.E. 1 d’agost del 1984) 

Ordre de 18 d’octubre de 1984 complementària de la de 6 de juliol que aprova les instruccions 
tècniques complementàries del reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat 
en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació (ITC MIE-RAT 20). 

Modificacions : 

Ordre de 27 de novembre de 1987, per la que s’actualitzen les instruccions tècniques 
complementàries MIE-RAT 13 i MIE-RAT 14 del Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. (B.O.E. 
núm. 291, de 5 de desembre de 1987) 

Ordre de 23 de juny de 1988, per la que s’actualitzen diverses instruccions tècniques 
complementàries MIE-RAT del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat 
en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació.(B.O.E. núm.160 de 5 de juliol 
de 1988) 

Ordre de 16 d’abril de 1991, per la que es modifica el punt 3.6 de la instrucció tècnica 
complementària MIE-RAT 06 del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. 

Ordre de 10 de març de 2000, per la que es modifiquen les instruccions tècniques 
complementàries MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 
16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 i MIE-RAT 19, del Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. 
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Centres de Transformació 

Real Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condiciones Tècniques i Garanties de 
Seguretat en Centrals Elèctriques i Centres de Transformació. (B.O.E. 288, 1 de desembre 
1982, pàg. 33063) 

Resolució de 19 de juny 1984, de la direcció general de l’energia, per la que s’estableixen 
normes sobre ventilació i accés de certs centres de transformació. (B.O.E núm. 152 de 26 de 
juny del 1984) 

Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i Instruccions Complementàries 

Real Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa 
Tensió. Inclou Reglament e Instruccions Tècniques Complementàries de ITC-BT-01 a ITC-BT-
51. (B.O.E. núm.  224, 18 de setembre del 2002) 

Escomeses, comptadors i tarifes 

Reial Decret 1955/2000, de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport, 
distribució , comercialització, subministra i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia 
elèctrica. (B.O.E. núm. 310 ,  27 de desembre del 2000) 

Reial Decret 1164/2001, del 26 d’octubre, pel que s’estableixen tarifes d’accés a les xarxes de 
transport i distribució d’energia elèctrica. (B.O.E. núm. 268, 8 de novembre del 2001) 

Reial Decret 244/2016, de 3 de juny, pel que es desenvolupa la Llei 32/2014, de 22 de 
desembre, de Metrologia. (B.O.E. núm. 137, 7 de juny del 2016). 

1.5.10 FRIGORIFIQUES 

Real Decret 138/2011, de 4 de febrer, pel que s’aprova el Reglament de seguretat per 
instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries. (B.O.E. núm. 57, 
8 de març del 2011) 

1.5.11 GASOS I FLUÏDS COMBUSTIBLES 

Reial Decret 919/2006 , de 28 de juliol, per el que s’aprova el Reglament tècnic de distribució y 
utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementaries ICG 01 
a 11”. (B.O.E. núm. 211, 4 de setembre del 2006.) Modificació dels art. 3, 8, les ITC ICG 08 i 09 
pel RD 560/2010 de 7 de maig. (B.O.E. núm. 125, 22 de maig del 2010.)    

Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre, del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, pel 
que es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell de les Comunitats 
Europees 90-396-CEE sobre aparells de gas. (B.O.E. núm. 292, 5 de desembre del 1992) 
Correcció d’errors en B.O.E. núm. 23 del 27 de gener de 1993 i B.O.E. núm. 20 del 23 de gener 
de 1993. 

Reglament d’instal·lacions petrolíferes i instruccions tècniques complementàries ITC-MI-
IP. 
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Reial Decret 2085/1994, de 20 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
petrolíferes. (B.O.E. núm. 23,  27 de gener del 1995.) 

Reial Decret 1427/1997, de 15 de setembre, pel que s’aprova la instrucció tècnica 
complementaria MI-IP 03 "Instal·lacions petrolíferes per ús propi". (B.O.E. núm. 254, 23 
d’octubre del 1997) 

Reial Decret 706/2017, de 7 de juliol, pel que s’aprova la Instrucció Tècnica Complementaria 
MI-IP 04 "Instal·lacions per a subministra a vehicles" i es regulen determinats aspectes de la 
reglamentació d’instal·lacions petrolífiques. (B.O.E. núm. 183, 2 d’agost 2017) 

Modificacions: 

Reial Decret 1562/1998, de 17 de juliol, pel que es modifica la Instrucció Tècnica 
Complementària MI-IP02 «Parcs d’emmagatzematge de líquids petrolífers». (B.O.E. núm. 189, 
8 d’agost 1998) 

Reial Decret 1523/1999 de 01-10 modifica el reglament d’instal·lacions petrolíferes, aprovat per 
R.D.2085/1994 de 20-10 i les Instruccions Tècniques Complementàries MI-IP03, 
R.D.1427/1997, de 15-09 i MI-IP04, R.D. 2201/1995 de 28-12. (B.O.E. núm. 253,  22 d’octubre 
1999) 

Real Decret 560/2010 de 7 de maig pel que es modifica diverses normes reglamentaries en 
matèria de seguretat industrial per adequar-les a la llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el 
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a al llei 25/2009 de 22 de desembre, de 
modificació de diverses lleis per la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats 
de serveis i el seu exercici. 

Emmagatzematge Combustibles 

Real Decret 656/2017, de 23 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de 
productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ-0 a 10. (B.O.E. 
núm. 176, 25 de juliol del 2017) 

1.5.12 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis 

Real Decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis. (B.O.E. núm. 139, 12 de juny del 2017). 

Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials 

Real Decret 786/2001 de 06-07 aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els 
establiments industrials. (B.O.E. núm. 181, 30 de juliol  del 2001) 

Reglament General de Policia d’Espectacles Públics i Activitats 

Real Decret 2816/1982, de 27 d’agost, pel que s’aprova el Reglament General de Policia 
d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives. (B.O.E. núm. 267, 6 de novembre del 1982) 

Prevenció d’Incendis en Establiments Turístics 
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Llei 17/2009 de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 
(B.O.E: núm. 283 de 24 de novembre de 2009) 

Ordre de 25 de setembre de 1979 sobre prevenció d’incendis en establiments turístics (B.O.E. 
20 d’octubre del 1979) 

Ordre de 31 de març de 1980, per la que es modifica la de 25 de setembre de 1979, sobre 
prevenció d’incendis en establiments turístics. (B.O.E. 10 d’abril 1980) 

Circular de 10 d’abril de 1980, de la direcció general d’empreses i activitats turístiques 
esclaridora sobre prevenció d’incendis en establiments turístics. (B.O.E. número 109, 6 de maig 
del 1980) 

Plans d’Evacuació i Autoprotecció. 

Ordre de 13 de novembre de 1984 sobre exercicis d’evacuació en centres docents d’educació 
general bàsica, batxillerat i formació professional.  

Real Decret 393/2007, de 23 de març, pel que s’aprova la Norma Bàsica d’Autoprotecció dels 
centres, establiments i dependències dedicats a activitats que poden donar origen a situacions 
d’emergència. (B.O.E. núm. 72,  24 de març del 2007) 

Prevenció d’incendis en Establiments Sanitaris 

Ordre de 24 d’octubre de 1979, sobre protecció contra incendis en els establiments sanitaris. 
(B.O.E. núm. 267, 7 de novembre del 1979) 

1.5.13 SANEJAMENT 

Aigües residuals. Normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

Real Decret - Llei 11/1995 de 28-12, pel que s’estableixen les normes aplicables al tractament 
de les aigües residuals urbanes. (B.O.E. núm. 312, 30 de desembre del1995, Adapta a: 
Directiva 91/271/CEE.) 

Real Decret 509/1996 de 15-03 de desenvolupament del R.D.-Llei 11/1995 de 28-12, pel que 
s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (B.O.E. núm. 
77, 29 de març del 1996). Es modifica l’annex I pel RD 2116/1998 del 2 d’octubre (B.O.E. núm. 
251 de 20 d’octubre de 1998) 

Real Decret 2116/1998 de 02-10, pel que es modifica el R.D.509/1996 de 15-03 de 
desenvolupament del R.D.-Llei 11/1995 de 28-12, pel que s’estableixen les normes aplicables 
al tractament de les aigües residuals urbanes. (B.O.E. núm. 251, 20 d’octubre del 1998). 
Correcció d’errors en B.O.E. núm. 286 del 30/11/1998. 

Plec de prescripcions tècniques generals per canonades de sanejament de poblacions. 

Ordre de 15 de setembre de 1986 per la que s’aprova el Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a canonades de sanejament de poblacions. (B.O.E. núm. 228 de 23 de setembre 
de 1986). Correcció d’errors en B.O.E. núm. 51 del 28 de febrer de 1987. 

1.5.14 TELECOMUNICACIONS 
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Telecomunicacions 

Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions (B.O.E. núm. 264, 4 de 
novembre 2003) 

Modificacions: 

Es modifica l’annex I per Llei 4/2004 de 29 de desembre (B.O.E. núm. 314 de 30/12/2004) 

Es modifica els paràgrafs 3, 4, i 5 de la disposició transitòria 10 per Llei 10/2005 de 14 de juny 
(B.O.E. núm. 142 de 15/6/2005) 

Es modifica els arts. 22.1, 47.13, 48.13, 53, 54, i l’annex I per Llei 56/2007, de 28 de desembre 
(B.O.E. núm. 312 de 29/12/2007) 

Es modifica els arts. 33, 38.5, 53 i 54 per Llei 25/2007 de 18 d’octubre (B.O.E. núm. 251 de 
19/10/2007) 

Es modifica els arts. 42 i 54 per Llei 25/2009 de 22 de desembre (B.O.E. núm. 308 de 
23/12/2009) 

Es deroga les disposicions addicional 10 i transitòries 6, 8 i 10 per Llei 7/2010 de 31 de març 
(B.O.E. núm. 79 de 1/4/2010) 

Es modifica l’art. 48 per Llei 2/2011, de 4  de març (B.O.E. núm. 55 de 5/3/2011) 

Infraestructures Comunes de Telecomunicació 

Real Decret- Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per 
l’accés als serveis de telecomunicació. (B.O.E. núm.51, 28 de febrer del 1998.) 

Modificacions: 

Es modifica art. 2.a per Llei 38/1999 de 5 de novembre (B.O.E. núm. 266 de 6/11/1999) 

Es modifica els art. 1.2 i 3.1 per Llei 10/2005 de 14 de juliol (B.O.E. núm. 142 de 15/6/2005) 

Real Decret 346/2011, de 11 de març, pel que s’aprova el Reglament regulador de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions per l’accés als serveis de telecomunicació en  
l’interior dels edificis (B.O.E. núm. 78, 1 d’abril del 2011.) Correcció d’errors en B.O.E. núm. 251 
del 18/10/2011. 

Orde ITC/1644/2011, de 10 de juny, pel que es desenvolupa el Reglament regulador de les 
infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació en 
l'interior dels edificis, aprovat pel Reial Decret 346/2011, de 11 de març. (BOE núm. 143, 16 de 
Juny 2011) 

Ordre de 7 de juny de 2000 per la que es modifica la disposició transitòria primera de l’Ordre de 
26 d’octubre de 1999, per la que es desenvolupa el Reglament Regulador de les Infrastructures 
Comunes de Telecomunicacions per l’Accés als Serveis de Telecomunicació en l’Interior dels 
Edificis i l’Activitat d’Instal.lació d’Equips i Sistemes de Telecomunicacions, aprovat per el Real 
Decret 279/1999, de 22 de febrer. (B.O.E. núm. 148, 21 juny 2000) 

Telecomunicacions per Cable 
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Real Decret 2066/1996, de 13 de setembre, pel que s’aprova el Reglament tècnic i de prestació 
del servei de telecomunicacions per cable. (B.O.E. 26 de setembre del 1996) 
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INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
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2 INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

2.1 OBJECTIU 

L’objecte del present apartat és definir les parts que composen la instal·lació de baixa tensió, 
del condicionament de l’edifici destinat a complex multifuncional (centre de formació, etc) 
corresponent a la segona fase d’ampliació de l’edifici. Aquest apartat estableix i justifica les 
condicions tècniques i econòmiques d’execució de la instal·lació, de característiques 
normalitzades la fi del qual és subministrar energia elèctrica en baixa tensió a totes les 
instal·lacions. 

2.2 CIRCUIT DE TERRA 

Les postes a terra s’estableixen amb  l’objecte, principalment, de limitar la tensió que amb 
respecte a terra poden presentar, en qualsevol moment, les masses metàl·liques, assegurar 
l’actuació de les proteccions i eliminar el risc que suposa una avaria en el material emprat. 

La denominació “posada a terra” comprèn tota unió metàl·lica directa sense fusible ni cap mena 
de protecció, de secció suficient, entre determinats elements o part d’una instal·lació i un 
elèctrode, o grup d’elèctrodes, soterrats en el terra, amb l’objecte d’aconseguir que en el 
conjunt d’instal·lacions, edificis i superfície propera al terreny no existeixin diferencies de 
potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el pas a terra de les corrents o manca de 
descàrrega d’origen atmosfèric. 

Els elèctrodes artificials que s’utilitzaran per constituir la presa de terra seran les piquetes 
verticals, podent emprar també les plaques soterrades, conductors soterrats horitzontalment i 
elèctrodes de grafit. 

La xarxa de terres complirà amb ITC-BT-18 i NTE 1973 IEP. 

Les seccions mínimes de les principals línies de terra i les seves derivacions estaran 
dimensionades de tal manera que la màxima corrent de falta no pugui provocar problemes ni 
en els cables ni en les connexions. 

La línia de terra principal es realitzarà amb cable nu de 35 mm², fins al quadre general de 
protecció, i les derivacions individuals complint amb la ITC-BT-18. 

Els cables del circuit de terra  seran tant curts com sigui possible, (en el cas de les derivacions) 
no estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast 
mecànic. 

Les connexions dels cables amb les parts mecàniques, es realitzaran assegurant les 
superfícies de contacte mitjançant cargols, elements de compressió, acabaments o soldadura 
d’alt punt de fusió. 

Està prohibit intercalar al circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin tallar 
la seva continuïtat. 

Totes les masses i canalitzacions metàl·liques estaran connectades al circuit de protecció de 
terra. 



 

 

 

1. MEMÒRIA , ED.01
170421 - PROJECTE EXECUTIU  PÀGINA 28 DE 109

 

Es realitzarà una xarxa de terres per la fase 2 objecte d’aquest projecte, i es connectarà a la 
xarxa existent de la fase 1. 

2.3 ARQUITECTURA ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ 

2.3.1 SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 

Donada la importància de la instal·lació, el criteri fonamental a tenir en compte és la seguretat 
de servei i fiabilitat, per això el subministrament general s’efectuarà per la companyia 
subministradora i es disposarà a més d’un subministrament complementari mitjançant un altre 
subministrament de companyia. També es disposarà d’un sistema de corrent ininterrompuda 
per assegurar els serveis crítics.  

Es realitzarà una instal·lació de presa de terra que compleixi amb els valors especificats en la 
present memòria. 

La tensió de servei es preveurà per 400/230V i la potència necessària estarà d’acord amb els 
càlculs justificatius en cada cas. 

La instal·lació es projectarà a partir d’una estació transformadora de cía, on al ser un únic 
subministrament, sortirà directement del Centre de transformació. 

Des de l’interruptor de baixa de l’estació transformadora partirà la derivació individual fins el 
quadre general de distribució, el qual estarà ubicat en una sala específica per aquest ús. 

Des del C.G.D. tota la instal·lació es subdividirà mitjançant subquadres per les diferents zones i 
serveis que tindrà l’edifici de referència. 

El sistema de distribució a utilitzar serà mitjançant cable de Cu de tensió V-1000 sobre safata 
pels subquadres, les màquines de clima i tot allò que s’especifiqui, i mitjançant cable de Cu de 
tensió V-750 sota tub per a l’alimentació a lluminàries, mecanismes, etc. 

2.3.2 QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ 

S’han dissenyat 2 quadres generals de distribució, un pel subministrament normal i un altre pel 
subministrament complementari. En aquests quadres general de distribució s’ubicaran les 
proteccions de línies primàries, per a   l’alimentació del conjunt de subquadres secundaris, que 
efectuïn el control comandament i protecció de zones i sistemes i l’alimentació de totes les 
línies de plantes. 

Totes les sortides es connectaran amb terminals i seran convenientment retolades. 

El nostres armaris dels quadres general de protecció seràn tipus Schneider elèctric metàl·lic de 
doble aïllament. 

Tots els elements de protecció tindran els valors assenyalats en els esquemes, que assegurin 
la protecció dels cables i de les persones. 

Tots aniran correctament senyalitzats amb indicadors de fòrmica per la seva fàcil i ràpida 
identificació. Els  cables es marcaran amb el número del born de sortida del cable. 
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A la porta de l’armari s’instal·larà un portaplànols per col·locar els esquemes del quadre 
actualitzades segons variacions aparegudes  durant el transcurs de l’obra. 

Els armaris aniran connectats a terra. 

La instal·lació dels mateixos estarà d’acord amb la instrucció ITC BT 17. 

La situació d’aquests es troba reflectida en els plànols, i en els esquemes unifilars de distribució 
es reflecteixen  les connexions. 

2.3.3 DISTRIBUCIÓ DE POTÈNCIES 

Segons l’estudi que mostrem a continuació, es realitzen nous subquadres al costat dels 
existents amb la potència que es va preveure en la fase inicial del projecte. 

La composició de cada circuit, cablejat i  protecció es mostra en els esquemes unifilars que 
acompanyen la memòria. 

2.3.4 RELACIÓ DE QUADRES I SUBQUADRES 

Es parteix de quadres existents de planta, on en la fase 1 es van preveure potències per a la 
fase 2. 

S’han projectat quadres nous amb un únic embolbent al costat dels existents, al no saber si els 
que hi ha actualment disposen d’espai suficient per a les línies de la fase 2. 

S’especifiquen les línies dels diferents subquadres en el document de plànols, concretament 
als esquemes unifilars. 

2.3.5 RELACIÓ DE POTÈNCIES SUBMINISTRAMENT NORMAL 

Segons les característiques del local, estimem que es poden donar les següents simultaneïtats 
i per tant resumim el següent quadre de potències a instal·lar: 

 

TAULA DE POTÈNCIA A INSTAL·LAR 

MÀXIMA ADMISIBLE 173,00 kW 

A INSTAL·LAR 244,94 kW 

A CONTRACTAR 173,00 kW 

Es mantindrà la potència de contractació de la fase inicial del projecte. 

2.3.6 RELACIÓ DE POTÈNCIES SUBMINISTRAMENT COMPLEMENTARI 
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Segons les característiques del local, estimem que es poden donar les següents simultaneïtats 
i per tant resumim el següent quadre de potències a instal·lar: 

 

TAULA DE POTÈNCIA A INSTAL·LAR 

MÀXIMA ADMISIBLE 43,64 kW 

A INSTAL·LAR 60,80 kW 

A CONTRACTAR 43,64 kW 

Es mantindrà la potència de contractació de la fase inicial del projecte. 

 

2.3.7 CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES 

Per a la distribució general de línies s’instal·laran safates metàl·liques, preferentment de tipus 
reixa, de secció adequada pel cablejat a distribuir i amb espai de reserva per a possibles 
ampliacions o modificacions de la instal·lació, i la distribució de línies a punts concrets de la 
instal·lació es realitzarà sota tub.  

Tot pas de canalitzacions elèctriques a través de sectors d’incendi independent s’haurà 
d’efectuar de manera que no disminueixi el RF de l’element travessat. 

S’ha dissenyat la instal·lació per separar les instal·lacions segons el criteri: 

 

SAFATES FALS SOSTRE 

Aquesta safata sortirà de la cambra elèctrica, a on es farà una distribució perimetral amb safata 
de 400x60, i continuarà un ramal general de 300x60 per zona de grups electrògens i per derivar 
amb ramals de safata de 200x60 amb separador, per a la distribució de línies per les zones 
d’oficines, sala de control, sales de climatització. Les safates seran tipus REJIBAND 
galvanitzades.  

En els plànols es representarà en color magenta. 

 

CONDUCCIONS SOTA TUB 

Les conduccions sota tub es realitzaran des de la safata general de distribució fins l’alimentació 
a cada punt de consum específic (lluminàries, preses de corrent, etc.). 

S’instal·larà tub PVC coarrugat del tipus REFLEX,  en les instal·lacions a realitzar pel fals 
sostre i fals terra. En les instal·lacions vistes, com a norma general i excepte indicació de la 
D.F., s’utilitzarà tub de PVC tipus GRISDUR en interiors i tub metàl·lic roscat en exteriors i 
zones que així ho requereixin. 
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Les conduccions realitzades amb tub, seran determinades segons les recomanacions de la 
Instrucció ITC-BT-21. 

Els diàmetres d’aquests tubs estaran d’acord amb el número de conductors que es vagin a 
allotjar en ells i de les seccions dels mateixos, basant-se la seva elecció de la taula III de la 
Instrucció ITC-BT-21. 

Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins de caixes de derivació. 

 

2.3.8 CABLEJAT 

El cablejat es realitzarà amb cable de coure tipus 750V en les conduccions amb tubs i del tipus 
RV de 0'6/1kV en els recorreguts per la safata  metàl·lica. 

Pel cable de 750v s’utilitzaran els colors propis per a cada funció, essent: 

– Negre, Marró, Gris per les fases 

– Blau pel neutre 

– Bicolor Groc/verd per la posta a terra 

– No es permeten la composició d’altres colors. 

– El conductor neutre serà d’igual secció que les fases. 

 

– Les mànegues de distribució d’energia elèctrica de servei de SAI s’identificaran 
mitjançant aïllament exterior de color vermell. 

Per establir la corresponent  protecció contra contactes indirectes, tots els circuits derivats 
disposaran d’un conductor de protecció de coure que es connectarà a la xarxa de terra. 

Per tot el recorregut de les safates elèctriques s’ instal·larà un conductor nu de Cu i secció de 
35 mm², tal i com s’ha descrit en el capítol de xarxa de terres. Totes las masses i canalitzacions 
metàl·liques, estaran connectades al circuit de protecció. 

Tot el ressenyat anteriorment serà executat d’acord amb la reglamentació i instruccions 
tècniques vigents en el moment d’execució. 

2.4 INSTAL.LACIÓ D’ENLLUMENAT 

Els criteris de disseny de la instal·lació d’enllumenat interior seran: 

Intensitat lluminosa uniforme. 

Aconseguir el nivell amb la més baixa potència disponible. 

Utilització de llum natural, sempre que sigui possible. 
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La intensitat lumínica considerada en els càlculs és de 500 lux, a excepció de sales de 
magatzematge o passadissos amb una intensitat lumínica estimada de 200 lux. 

L’encesa es realitza mitjançant interruptors. L’alimentació s’ha distribuït per zones, equivalent a 
les enceses, tal i com s’indica en el plànol. 

L’alimentació és trifàsica, amb derivació en una caixa a monofàsica per cada canal ramal dels 
sectors. 

La distribució de les lluminàries, està assenyalada en els plànols adjunts. 

 

IL.LUMINACIÓ OFICINES 

Per les oficines i aules s’han previst lluminàries tipus estructura de muntatge com a línia 
contínua Led amb difusor prismàtic de potència 19W, en passadissos lluminàries tipus 
estructura de muntatge com a línia contínua Led amb difusor opal de potència 19W. 

El nivell de lluminositat és de 500 lux per a oficines, 200 per a serveis i vestuaris i 150 per 
passadissos. 

 

IL.LUMINACIÓ D’EMERGÈNCIA 

L’enllumenat d’emergència es realitza mitjançant blocs autònoms Led de 200 lm. 

Segons indica la ITC BT 28, en cap cas els punts de llum connectats a cada circuit és superior 
a 12.  

Aquesta il·luminació d’emergència proporciona com a mínim 1 lux en el nivell del sòl en els 
recorreguts d’evacuació i 5 lux en els punts en que estan situats equips de protecció contra 
incendis d’utilització manual i/o quadres de distribució de l’enllumenat, subministrant aquests 
nivells d’il·luminació coma a mínim durant 1 hora. 

 

2.5 INSTAL·LACIÓ DE FORÇA 

La instal·lació interior de cada sala dependrà de l’ús de cada una i estarà executada en la 
forma indicada en els plànols i esquemes annexes. 

En les àrees de Call Center s’instal·laran preses en el sòl formades per un conjunt de caixa de 
mecanismes tipus CIMA d’1 mòdul doble per posar en el sòl, deixant una coca de cable per a la 
seva distribució final, que constarà de 2 bases d’endoll tipus Shucko de color vermell i 
procedents de circuit de SAI. 

Pels llocs de treball d’oficines s’instal·laran caixes de mecanismes de 3 mòduls, amb 2 bases 
d’endoll tipus Shucko, 2 bases d’endoll tipus Shucko de color vermell (sistema de seguretat) i 
previsió per a plaques de 4 connectors RJ-45 de cablejat estructurat. 
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En la zona de la sala de racks s’instal·laran bases d’endoll mural industrial CETAC DE 16 A, 
2P+T, amb suport sobre fals terra, en les files identificades com varis.  

Es tindrà en compte: MIBT ITC 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024. 

Tots els mecanismes de preses de corrent seran del tipus Schuko, els cables estaran dotats 
amb borns en el seu connexionat a caixa; no essent admissible l’entrada en cables nus. 

Es distribuiran preses de corrent tipus SIMON-44 de superfície o BTICINO Sèrie LIGHT en 
dependències diferents com lavabos, magatzems y passadissos, i es posaran caixes de 
manteniment COMA formades per 2 bases d’endoll tipus Shucko més 2 bases de tipus CETAC 
de 16 A, en els llocs indicats en els plànols. 

S’instal·laran interruptors d’encesa tipus SIMON-44  de superfície o BTICINO Sèrie LIGHT en 
totes les sales i dependències exceptuant les sales de commutació i transmissió que 
s’encendran des del quadre de sala de control. 

 

2.6 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE SAI 

Es manté la instal·lació de Sai de la fase inicial del projecte. 

2.7 CÀLCULS ELÈCTRICS 

Les expressions utilitzades pel càlcul de la secció dels conductors, intensitat i caiguda de tensió 
son les següents: 

 

Corrent Trifàsica: 
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A on : 

I = Intensitat de la corrent (A) 

W = Potència (W) 

L = Longitud de la línia (m) 

U = Tensió de subministrament (V) 
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s = Secció del cable de fase (mm²) 

K = Conductivitat, 56 per Cu. 

cos  ϕ = Factor de potència. 

 

Per les línies que surten dels quadres, es considera tota la potència al final, excepte en alguns 
casos, que degut a l’exagerada secció que resultava, s’ha calculat per moments elèctrics. La 
caiguda de tensió serà com a màxim del 3% per l’enllumenat i del 5% per a altres usos. 

En la memòria de càlculs que s’acompanya al projecte estan degudament ressenyats tots els 
circuits i el seu càlcul amb tots els components elèctric precisos, i les característiques de les 
línies. 

2.8 MANUAL D’ÚS, MANTENIMENT I VIDA ÚTIL 

2.8.1 ÚS 

Precaucions: 

Durant les fases de realització del manteniment, tant en la reposició de las làmpades com 
durant la neteja dels equips, es mantindran desconnectats els interruptors automàtics 
corresponents als circuits de la instal·lació d’enllumenat. 

Per canviar qualsevol bombeta d’una làmpada, desconnectar abans l’interruptor automàtic 
corresponent al circuit sobre el que estan muntats. 

Les làmpades o qualsevol altre element d’il·luminació no es sustentaran directament dels fils 
corresponents a un punt de llum que, únicament i con caràcter provisional, s’utilitzaran com a 
suport d’una bombeta. 

La reposició de las làmpades dels equips d’enllumenat s’efectuarà quan aquestes assoleixin la 
seva duració mitja mínima o en el cas de que s’apreciïn reduccions de flux importants. Dita 
reposició s’efectuarà preferentment per grups d’equips complets i àrees d’il·luminació. 

 

Prescripcions: 

Tota modificació en la instal·lació o en les seves condicions d’ús (ampliació de la instal·lació, 
canvi de destí de l’edifici, etc.) es portarà a terme previ estudi realitzat per un especialista que 
certifiqui la idoneïtat de la mateixa d’acord amb la normativa vigent. 

 

Prohibicions: 

No col·locar en cap quarto humit (lavabo, bany, etc.) un punt de llum que no sigui de doble 
aïllament dins de la zona de protecció. 
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Lluminàries: Per evitar possibles incendis no s’ha d’impedir la bona refrigeració de la lluminària 
mitjançant objectes que la tapin parcial o totalment. 

Làmpades incandescents: No s’ha de col·locar cap objecte sobre la làmpada. 

Làmpades halògenes de quars-iode: Tot i que la làmpada estigui freda, no s’ha de tocar amb 
els dits per a no perjudicar l’estructura de quars de la seva ampolla, excepte que sigui d’un 
format de doble envoltant en que existeixi una ampolla exterior de vidre normal. En qualsevol 
cas, no s’ha de col·locar cap objecte sobre la làmpada. 

Làmpades fluorescents i de descàrrega: En locals amb ús continuat de persones no haurien 
d’utilitzar-se làmpades fluorescents amb un índex de rendiment de color menor del 70%. 

 

2.8.2 MANTENIMENT 

Per l’usuari 

El paper de l’usuari ha de limitar-se a la observació de la instal·lació i les seves prestacions i 
donar avís a un instal·lador autoritzat de qualsevol anomalia trobada. 

Tenint en compte sempre que, abans de realitzar qualsevol operació de neteja, s’ha de 
comprovar la desconnexió prèvia del subministrament elèctric del circuit complet al que 
pertanyi, es procedirà a netejar la brutícia i residus de pol·lució preferentment en sec, utilitzant 
draps o esponges que no ratllin la superfície. 

Per a la neteja de lluminàries d’alumini anoditzat s’utilitzaran solucions sabonoses no alcalines.  

 

Per el professional qualificat 

Sempre que es revisin les instal·lacions, es repararan els defectes trobats per un instal·lador 
autoritzat i, en cas de que sigui necessari, es reposaran les peces que ho precisin. La reposició 
de les làmpades dels equips s’efectuarà quan aquestes emmagatzemin la seva vida mitja 
mínima. Dita reposició s’efectuarà preferentment per grups d’equips complets i àrees 
d’il·luminació. 

Totes les làmpades reposades seran de les mateixes característiques que les reemplaçades. 

Durant les operacions de manteniment estaran desconnectats els interruptors automàtics 
corresponents als circuits de la instal·lació d’enllumenat. 

2.8.3 VIDA ÚTIL DE LES LLUMINÀRIES 

La vida útil de las làmpades indica l’observació simplificada d’una duració rentable. Això 
significa que el temps de funcionament en el qual el flux lluminós del sistema (és a dir, el 
resultat entre el flux lluminós relatiu i la quantitat relativa de làmpades funcionant) encara tingui 
aprox. el 80 % del valor inicial. 
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En el cas d’utilitzar làmpades del tipus fluorescent i de descàrrega d’alta intensitat és molt 
recomanable la utilització d’equips (balastres) de regulació electrònica (HFP) que permetin 
estalvis d’energia superiors al 25 % i una prolongació en la seva vida útil de fins a un 50 %. 

Les lluminàries dissenyades en aquest projecte són tipus Led. La seva vida útil serà de 50.000 
hores. 

 

 

 

 

 

 Girona, Desembre de 2017 
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INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT ESTRUCTURAT
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3 INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT ESTRUCTURAT 

3.1 OBJECTIU 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de cablejat 
estructurat necessària pel condicionament de l’edifici. També exposar les condicions tècniques i 
econòmiques, efectuant els càlculs que justifiquin les solucions adoptades. 

3.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

Es realitzarà una infrastructura informàtica que permeti la interconnexió de les diferents sales 
tècniques (cabines). 

Dels dos Racks existents es realitzarà l’ampliació de panells (que s’indica al pressupost) per tal 
de donar suministre de senyal dels nous punts de treball i punt de connexió. S’utilitzarà cable 
UTP Cat 6. 

Es disposarà també de nous punts d’accés amb tecnologia wifi. Una unitata a planta baixa i 
dues a planta primera. 

3.3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE LA INSTAL·LACIÓ 

Cable UTP segons Normes definides en l’EIA/TIA 568 amb rosetes numerades de connexió de 
punts únics categoria 6 ( 4 parells per punt RJ 45) capaç de donar servei tan a terminals 
asincròniques en connexió RS232/RS422 com a una xarxa Ethernet 802.3 en 100 Base T a 
100Mb/sg. 

Normalització sota normes ISO/OSI i sense dependència a cap marca informàtica. 

Dos cables de parell trenat de 8 fils (4 parells) amb connectors RJ-45 per cada parell a 
connectar (PC o impressora). 

Armari de comunicacions metàl·lic amb porta de vidre, dotat de ventilació i amb les dimensions 
indicades en el pressupost capaç de contenir el mòdem, el router, l’Hub de comunicació i el 
pack de connexionat de preses. 

El mòdem de comunicació, l’hub i els routers no s’inclouen dins dels projecte donat que depèn 
de l’electrònica del sistema informàtic que determini la propietat, per consegüent el projecte 
conté Rack, així com tot el sistema de cablejat i connexionat de preses finals. 

El mòdem de comunicació i l’Hub i els routers no s’inclouen dintre del projecte donat que depèn 
de la electrònica del sistema informàtic que determini la propietat, per tan no s’ha contemplat 
en el projecte en qüestió.  

El Calbejat serà enterament conformat amb cable MOD-TAP  mot 39-504-PB Cat. 6 UTP. 

Totes les preses estaran previstes amb connectors RJ-45 per encastar en caixes de superfície 
CIMA. 

Les derivacions de les preses seran efectuades amb tub tipus Reflex de 25 mm. 
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Tota la instal·lació serà certificada segons normativa actual per un instal·lador homologat. 

3.4 ESCOMESA FIBRA AJUNTAMENT 

S’ha previst una escomesa de fibra de l’Ajuntament, la qual recorrerà pel carrer segons s’indica 
en plànols fins a l’entrada de l’edifici, on es connectara al rack principal de l’edifici. 

El traçat d’aquesta escomesa s’ha previst a través de 2 conductes de diàmetre 110 dins de 
rasa, i dotada d’arquetes de registre cada 25 metres i canvis de direcció. 

El cablejat, connexions, traçat i canalitzacions es realitzaran d’acord amb requeriments de 
l’Ajuntament de Figueres. 

 

 

 

 Girona, Desembre de 2017 
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INSTAL·LACIÓ DE GESTIÓ CENTRALITZADA
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4 INSTAL·LACIÓ DE GESTIÓ CENTRALITZADA 

4.1 OBJECTIU 

S’ha previst una nova instal·lació de control centralitzat que integri tant les noves instal·lacions 
com les existents en l’edifici. 

La instal·lació del sistema de gestió tècnica en l’edifici te per objecte els punts següents: 

1) Govern, control i supervisió de les següents instal·lacions tècniques de l’edifici a través de 
les estacions: 

– Producció i Distribució d’A.F./A.C.S. 

– Ventilació 

– Il·luminació 

– Aigua Calenta Sanitària 

– Climatitzadors 

– Equipos bombeig fecals 

Així com de les instal·lacions especials a través d’integració: 

– Central d’Incendis  

– Instal·lació climatització 

– Equip SAI 

– Analitzadors de xarxes 

Això comporta l’automatització de tots els processos, d’acord amb la utilització  de l’edifici. 

 

2) Manteniment estable de totes les variables de funcionament de l‘edifici: 

Estabilitat en les condiciones ambientals (clima/il·luminació) d’acord a la normativa. 

Avís de totes les condicions anormals pel manteniment correctiu. 

 

3) Gestió de l’edifici sense necessitat permanent de persones, assegurant la detecció a temps 
de les fallades o deficiències dels diferents equips, així com la remesa de la informació 
mitjançant qualsevol mitjà disponible de localització personal. 

Tot el descrit d’antuvi, evita arribar a situacions irreversibles i deteriorament d’equips per falta 
d’atenció. 
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4) Seguretat de funcionament del propi sistema i dels equips que controla. El sistema de gestió 
respondrà de, tal i com es ressenya en els punts b) i c), que les instal·lacions funcionin amb 
continuïtat. 

 

5) Reducció de les despeses d’explotació: 

Estalvis energètics de consum: 

– elèctric, relacionat amb la il·luminació 

– elèctric, relacionat amb la climatització 

– elèctric, degut a control de punts, gestió de transformació i grup electrogen. 

– tèrmic, degut a implantació de control per optimització 

– combustible (gas, gas-oil, ...) 

– aigua 

 

Estalvi en mà d’obra, ja que automatitza tots el processos manuals que realitza personal de 
manteniment tal com: 

– Seqüències d’arrencada i aturada. 

– Supervisió preventiva sense necessitat de dedicació d’hores de manteniment. 

– Localització directa d’avaries. 

Així i tot, el mateix número de persones incrementarà la qualitat del manteniment. 

 

6) Facilitat en totes les operacions d’explotació. El sistema de gestió és la millor eina per a  la 
conducció de les instal·lacions. 

El tractament de tota la informació emmagatzemada pel sistema comporta treure  conclusions 
que permetin prendre decisions. 

 

7) Millora  en els rendiments de la instal·lació: 

– Increment de la vida útil dels equips. 

– Funcionaments escalonats per  aprofitar al màxim la potència de cada equip. 
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4.2 LLISTAT PUNTS DE CONTROL 

En l’annex desitnat a càlculs s’adjunta el llistat de punts de control previst. 

 

 

 

 

 

Girona, Desembre de 2017 
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INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT
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5 INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT 

5.1 OBJECTIU 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de seguretat 
interior i exterior de l’edifici. Així mateix exposar les condicions tècniques i econòmiques, 
efectuant els càlculs que justifiquin les solucions adoptades. 

5.2 CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ DE CCTV 

Degut a les característiques de l’edifici és imprescindible un disseny de vigilància que permeti 
controlar les portes d’accés a l’edifici amb cameres de televisió. 

En els plànols i en el pressupost es troben tots els elements així com les seves 
característiques. 

S’ha afegit una càmera exterior amb tecnologia IP, a la zona exterior. Per tal de visualitzar el 
nou accés per les escales de la fase 2. 

La càmere estarà connectada a un grabador. Aquest grabador existent es troba a la planta 
baixa al magatzem que es troba just darrera de la recepció. 

En aquesta instal·lació de CCTV hi haurà dos tipus de cablejat. El cable per alimentar les 
cameres serà cable de 2x1.5 mm² i el cable per transportar el senyal de les cameres fins al 
grabador que serà cable UTP cat. 6. 

5.3 CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT INTERIOR 

5.3.1 DETECTORS VOLUMÈTRICS 

Es preveu la col·locació d’una alarma anti-intrusió mitjançant detectors volumètrics. 

Es col·locaran detectors a la nova fase 2 tal i com s’indica en els plànols. S’incorporaran dos 
mòduls d’ampliació per assegurar el correcta funcionament de la instal·lació. 

Tota la instal·lació es realitzarà respectant el que indiquen plànols, estat d’amidaments i plec de 
condicions. 

 

 Girona, Desembre de 2017 
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INSTAL·LACIONS MEGAFONIA
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6 INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA 

6.1 OBJECTIU 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de 
megafonia de l’edifici. També exposar les condicions tècniques i econòmiques, efectuant els 
càlculs que justifiquin les solucions adoptades. 

6.2 CONSIDERACIONS GENÈRIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 

L’edifici ja disposa de megafonia, després de la comprovació del projecte de de fase 1, es 
preveu la distribució d’altaveus  a la fase 2, sense que comporti cap modificació de la central 
prevista. 

Els amplificadors existents soportaran els nous altaveus d’aquesta fase. 

El tipus d’altaveu projectat seran empotrats de 6”. 

 

 

 

 

 Girona, Desembre de 2017 
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INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS
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7 INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 

7.1 OBJECTIU 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de 
telecomunicacions de l’edifici. També exposar les condicions tècniques i econòmiques, 
efectuant els càlculs que justifiquin les solucions adoptades. 

7.2 DISSENY I DIMENSIONAT DE LA XARXA 

Per l’arqueta d’entrada accediran els serveis de telecomunicacions per cable i la telefonia. 
Degut a la proximitat d’aquesta arqueta amb el RITI, no serà necessària una canalització d’ 
enllaç inferior. Els 10 tubs de 63 mm de diàmetre procedents del carrer moriran en el mateix 
recinte. En dit RITI s’ubicaran els registres principals que fossin necessaris. 

Per aquest bloc, s’instal·larà un recinte de telecomunicacions de 300 x 350 x 200 cm. 

Del RITI sortiran les canalitzacions principals cap a cada muntant, portant els serveis de 
telefonia, televisió i també es preveurà el dimensionat del servei de cable. Aquesta canalització 
es realitzarà amb una canal de PVC de 500 x 100 mm amb cinc separadors per deixar un 
apartat de 83.3 x 100 mm com a reserva. 

Paral·lela a aquesta safata, discorrerà una altra de PVC i de 200 x 100 mm portant el cablejat 
estructurat de l’edifici. 

En cada planta s’instal·larà un registre secundari de 1000 x 500 x 150 mm a on es situaran les 
regletes de 5 parells de telefonia i RDSI previstes i els derivadors del sistema de distribució de 
TV i FM. Al costat, es col·locarà un Rack informàtic de 19” i 41 uts de capacitat amb 1 pannell 
de terminació de fibra de 18 ports i un altre pannell de 16 ports RJ-45 UTP de Categoria 6. 
També disposarà de suficient espai lliure en previsió de futurs equips, necessaris per 
interconnectar el Rack de planta amb els Racks particulars de cada oficina. 

La canalització secundaria serà per safata de PVC de 190 x 60 mm i portarà els  3 serveis fins 
el PTR de cada oficina. Un cop allà, el llogater podrà repartir-los pel terra tècnic i situar les 
preses a on més li convingui. 

7.3 RECEPCIÓ I DISTRIBUCIÓ RADIODIFUSIÓ SONORA, TELEVISIÓ TERRESTRE I 
SATÈL·LIT 

Es distribuirà de tal manera que garanteixi un senyal a les preses d’entre 60 i 70 dBuV per a 
UHF i entre 53 i 63 dBuV per a FI. Per a la seva realització utilitzarem una antena circular  d’FM 
amb un guany d’1 dB, una antena UHF pels canals 21-69 amb un guany de 16,5 dB i una 
antena d’offset amb un guany de 38 dB. 

La instal·lació s’ha projectat per a 7 canals de Televisió (TV1, TV2, TV3, C33, A3, T5), 5 canals 
de satèl·lit analògics, Canal satèl·lit digital i TDT. 
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Els equips de capçalera per a televisió terrestre es basaran en amplificadors de banda ampla 
que amplifiquen per separat la banda d’FM, la banda III i UHF. Pel que es refereix al senyal de 
satèl·lit ho farem mitjançant una unitat processadora que permet el canvi de codificació de SAT 
a senyal de TV. 

A la sortida del sistema hi haurà una central amplificadora d’amplificació separada d’FI i 
UHF/FM. 

7.4 ACCÉS I DISTRIBUCIÓ DEL SERVEI TELEFÒNIC BÀSIC I RDSI 

En aquest edifici s’han previst l’arribada de 10 línies de telefonia bàsica i 5 RDSI per oficina així 
com 3 línies de TB pel control. És per això que, tenint en compte les possibles previsions per a 
ampliació i 1 línia pel recinte d’instal·lacions i una altre per a la sala de màquina de l’ascensor, 
es preveu l’entrada de 1324 parells de telefonia. La distribució vertical sortirà del Recinte de 
Telecomunicacions Inferior i es realitzarà amb 4 mànegues de 100 parells cada una per nucli, 
per a la telefonia, i amb altres quatre mànegues de 100 parells per nucli per la RDSI. Aquesta 
distribució portarà les mànegues ja descrites i d’elles s’aniran segregant els parells necessaris 
en cada planta per donar servei a l’edifici. 

Des de l’arqueta d’entrada, al RIT Inferior li arribaran els cables multiparell necessaris per 
aprovisionar les necessitats previstes. Aquesta arqueta estarà ubicada a la vorera, i es 
connectarà al RIT inferior per la canalització d’enllaç. En el present projecte, la canalització 
d’enllaç es realitzarà amb una safata de 100 x 300 mm. Pel tram de canalització d’enllaç 
realitzat mitjançant tubs s’instal·laran 10 tubs de 63 mm. de diàmetre. 

Las línies necessàries per donar servei al control de la planta baixa sortiran directament del 
RITI situat a la planta soterrani -1. Dit control contarà amb dos PTR dobles equipats per a dues 
línies. 

En cada planta es col·locarà un registre secundari per nucli que emmagatzemarà els derivadors 
i  les caixes de distribució telefònica. En cada registre secundari s’instal·larà una caixa de 
distribució telefònica per oficina que contarà amb 5 regletes de tall i prova per a 5 parells 
telefònics. D’aquestes cinc regletes, dues seran per a la distribució del servei de TB, dues pel 
servei de RDSI i una quedarà de reserva per a futures ampliacions de línia. 

El cablejat entre el registre secundari i els PTR de cada oficina es realitzarà amb 20 cables de 2 
x 0.5 mm (10 per a les línies de TB i 10 per a les 5 línies de RDSI). 

En cada oficina s’instal·larà multi-PTR de 10 línies per a TB i es deixaran les línies de RDSI en 
una regleta a l’espera de futurs TR-1 a instal·lar per l’operadora contractada. 

7.5 AFECTACIÓ EDIFICI 

A la fase 2 que ens ocupa en aquest projecte, s’han incorporat punts de televisió en totes les 
aules i mòduls d’empresa, afegint els elements necessaris per la correcte instal·lació d’acord 
amb els elements existents. 

 

 Girona, Desembre de 2017 
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INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS
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8 INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS 

8.1 OBJECTIU 

Al realitzar l’ampliació, fase 2, de l’edifici existent aquest ja contempla la existència de 
parallamps. La cobertura del parallamps projectat ja cobreix la totalitat de les dues fases de que 
es composa l’edifici objecte del projecte. 

  

 Girona, Desembre de 2017 
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INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE DETECCIÓ
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9 INSTAL·LACIÓ SISTEMES DE DETECCIÓ 

9.1 OBJECTIU 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de sistemes 
de detecció d’incendis necessària pel condicionament de l’edifici destinat a Centre de Formació 
del Complex Multifuncional a Figueres Fase 2. Així mateix exposar les condiciones tècniques i 
econòmiques, efectuant els càlculs que justifiquin les solucions adoptades. 

9.2 DETECCIÓ D’INCENDIS 

Per a la realització de la instal·lació de detecció s’ha definit una central d’incendis analògica 
tipus compacta de dos llaços y mitjançant sensors analògics de fums, polsadors direccionables, 
així com mòduls aïllants d’àries en curtcircuit realitzar una cobertura global de l’edifici en cas 
d’incendi.  

S’alimentarà elèctricament la central de detecció d’incendis, s’ha de garantir una autonomia de 
72 hores en estat de vigilància i de 30 minuts en estat d’alarma. 

La instal·lació de cablejat es realitzarà per dintre de la safata preparada amb un envà 
separador per passar instal·lacions de senyals dèbils, independentment de les línies 
d’il·luminació i força. 

S’utilitzaran en les derivacions caixes HIMEL de 105X105 i la canalització del cable a  l’interior, 
es realitzarà amb premsaestopades, o racor si el cable ve per tub.  

En la Fase 2 del projecte, es complementarà la instal·lació existent de la Fase 1 per tal que la 
instal·lació de detecció d’incendis compleixi amb la normativa actual. Utilitzant  

La instal.lació de detecció d’incendis està formada per: 

– Central d’Incendis Analògica de dos llaços 

– Sensors de Fums Òptics-Tèrmics 

– Dispositius d’alarma visuals i acústics 

– Polsadors Direccionables 

– Sirenes interiors i exteriors 

– Mòdul Aïllador de Fallades 

– Bus 

9.2.1 CENTRAL D’INCENDIS ANALÒGICA DE DOS LLAÇOS 

S’ha col·locat una central de detecció d’incendis NOTIFIER ID3000 de dos llaços. Es col·locarà 
en la part posterior del taulell de recepciól i serà l’element del sistema a on es transmetran totes 
les incidències del sistema i elements de camp i prendrà les decisions d’activació de dispositius 
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d’alarma. La central serà analògica-direccionable amb el seu propi microprocessador, memòria 
i bateries i serà capaç de tenir funcionament autònom. 

La central, superposarà cada detector i mòdul de llaç intel·ligent de forma individual de manera 
que les alarmes, prealarmes i fallades són anunciats de manera individual per cada element del 
llaç intel·ligent. Serà capaç de tenir sortides comandades per operacions de relés, etc. Estarà 
guardat en el seu armari, tancat amb clau i els indicadors visuals de l’estat del plafó es podran 
visualitzar des de l’exterior del plafó. Subministrarà  alimentació a tots els detectors i mòduls 
connectats a ell.  

9.2.2 SENSORS DE FUMS ÒPTICS-TÈRMICS 

Els detectors de fums òptics-tèrmics NOTIFIER SDX 751 TEM són adequats per focs de 
desenvolupament lent amb poques flames i molt de fum (tecnologia óptica) i per a focs ràpids 
(tecnologia tèrmica). Es detecten en fums visibles. 

Es col·locaran en totes les estances de l’edifici. 

9.2.1 DISPOSITIUS D’ALARMA I ACÚSTICS 

L’alimentació d’aquests dispositius s’efectuará des del mateix llaç. Es col·locarà un potenciador 
de llaç per tal de garantir la funcionalitat d’aquests dispositius.  

Aquest dispositius compliran amb els requisits de i estaran homologats segons EN54-3 i EN54-
23. 

Dispositiu d’alarma òptic/acústic: 

- Emisió d’alarma a gran volum 

- Es poden seleccionar diferents tipus de to y nivell de so. 

- Es poden seleccionar diferents abast y freqüències de flash. 

- Baix consum de corrent 

Dispositiu d’alarma òptic: 

- Fins a 7,5 m de cobertura d’espai. 

- Baix consum de corrent 

9.2.2 POLSADORS DIRECCIONABLES 

Els polsadors M700 KAC permeten l’actuació manual i voluntària transmetent un senyal a la 
central de control i senyalització de tal manera que sigui fàcilment identificable el lloc en que s’ 
ha activat el polsador. 

Els polsadors d’alarma es situaran de manera que, la distància màxima a recórrer des de 
qualsevol punt fins aconseguir un polsador, no superi els 25 metres, segons indica el 
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Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. A costat del polsador s’instal·la la 
corresponent sirena d’alarma. 

S’instal·laran preferentment propers a les vies d’evacuació de l’edifici. 

9.2.3 SIRENES INTERIORS I EXTERIORS 

Es proposen alarmes NOTIFIER AWS32/R per a l’interior i AWSB32/R/R per a l’exterior que 
entraran en funcionament en cas d’incendi.. 

9.2.4 MÒDUL AILLADOR DE FALLADES 

El mòdul aïllador NOTIFIER M700X de fallades detectarà i aïllarà el segment curtcircuitat, 
permetent que la resta del circuit de comunicació continuï operatiu quan es produeix un 
curtcircuit. 

9.2.5 BUS 

El circuit es connectarà mitjançant un llaç que unirà tots els punts de control i alarma, en un 
únic circuit, serà amb cable trenat i apantallat de 2x1,5 mm² de longitud inferior a 1600 metres i 
de 2x2,5 mm² de longitud compreses entre 1600 i 3000 metres, aproximadament, es definirà 
exactament segons característiques del fabricant. 

 

 

 

 Girona, Desembre de 2017 
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INSTAL·LACIÓ D’EXTINCIÓ D’INCENDIS
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10 INSTAL·LACIÓ D’EXTINCIÓ D’INCENDIS 

10.1 OBJECTIU 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació d’extinció 
d’incendis necessària pel condicionament de l’ampliació de l’edifici. També exposar les 
condicions tècniques i econòmiques, efectuant els càlculs que justifiquin les solucions 
adoptades. 

10.2 NORMATIVA 

Real Decret 314/2006, de 17 de marzo, per el que s’aproba el “Código Técnico de la 
Edificación”.B.O.E.: 28-MAR-2006. DB SI Seguridad en caso de Incendio. 

Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Códi Tècnic de l’Edificació. 

Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ instal·lacions de 
protecció contra incendis. 

Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i instruccions tècniques complementàries, de ITC-
BT-01 a ITC-BT-51, aprovat pel Decret 842/2002, de 2 d’agost, B.O.E. de 12-09-02. 

Regles Tècniques CEPREVEN. Per l’abastament d’aigua, per instal·lació de BIE, per la 
instal·lació d’extintors. 

10.3 ABASTAMENT D’AIGUA 

10.3.1 GENERALITATS 

Definim l’abastament d’aigua el conjunt de fonts d’aigua, i xarxa general d’incendis destinat a 
garantir, per un o més d’un sistema específic de protecció, el cabal i pressió necessaris durant 
el temps d’autonomia requerit. 

Es prendran les mesures pràctiques per assegurar la continuïtat i fiabilitat dels abastaments. 
Els abastaments d’aigua tindran que estar sota el control de l’usuari. 

Totes les vàlvules de seccionament que tinguin que estar normalment obertes pel correcte 
funcionament de la instal·lació, portaran un dispositiu que permeti verificar visualment que 
estan obertes pel correcte funcionament de la instal·lació. 

En aquest cas, ens trobem davant d’una classe d’abastament del tipus Senzill, doncs només 
alimenta la instal·lació de BIE’s. Suposa una escomesa pública on companyia garantirà una 
pressió i cabal sificients. 

Complirà la Norma UNE 23.500:1990, referent als sistemes d’abastament de l’aigua contra 
incendis. 
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10.3.2 ESCOMESA 

En el cas que ens ocupa l’edifici ja disposa d’una escomesa existent. Els nous equips es 
conectaran a la xarxa interior existent. 

10.4 XARXA INTERIOR DE BIES 

10.4.1 NORMES UNE 

UNE 23.091-1:1989. Per mànegues d’impulsió per la lluita contra incendis. Generalitats 

UNE 23.091-3A:1996. Per mànegues d’impulsió per la lluita contra incendis. Part 3A: Mànega 
semirígida per servei normal, de 25mm de diàmetre. 

UNE 23.091-4. Per a mànegues d’impulsió per la lluita contra incendis. Part 4: Descripció de 
processos i aparells per provés i assatgos. 

10.4.2 BIE-25 

Les Bies aniran dins d’un armari de superfície (que s’emportarà en les zones nobles amb marc 
embellidor), junt amb un extintor. Estan equipades de vàlvula de tall, mànega certificada de 20 
mts, i estanca a una pressió de 20 bars, d’acord amb la norma UNE 23.091-3A. 

Les boquilles tindran els orificis de sortida dimensionats d’acord amb la norma UNE-EN 671-
1:2001, i que permetin aconseguir els cabals adequats. 

Els ràcords per connectar-se s’han d’ajustar a les normes UNE 23.400-1 i 23.400-5. La vàlvula 
manual serà segons norma UNE 19.802 del tipus globus, d’extrems roscats DN1” i PN-20. 

Les Bies es situaran a una altura, de manera que la boca i vàlvula no superin el 1,5 mts. en 
relació al terra. 

10.4.3 XARXA DE DISTRIBUCIÓ I EMPLAÇAMENT 

La distribució per l’interior de l’edifici es realitzarà amb tub d’acer negre UNE-EN 10.255 amb 
unions amb soldadura i pintat amb una capa d’imprimació i dues d’acabat. La distribució de la 
canonada ve assenyalada en el plànol de distribució d’extinció. 

Les suportacions de les canonades sempre seran independents de la resta d’instal·lacions. 

Es distribuiran tenint en compte els següents criteris: 

Es situaran preferentment aprop de les portes i sortides, i a una distància màxima de 5 metres, 
se instal·larà sempre una boca, sense que sigui un obstacle per la utilització de les portes. 

La distancia entre les Bies serà conforme amb el que estableix el Reglament d’Instal·lacions de 
Protecció Contra Incendis, no superant en cap cas els 50 mts.  
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Entre elles no es podrà recórrer més de 25 m. per aconseguir-les, cobrint tota la superfície de 
l’edifici. 

Es procurarà que les àrees que tenen una càrrega de foc especialment elevada, quedin 
cobertes per 2 BIE. 

Al voltant de cada BIE, amb un radi de 1’5m, ha de quedar una zona lliure d’obstacles, per 
permetre el seu accés i maniobra de manipulació. 

Sempre que un tub passi a través d’un forjat o paret, s’utilitzaran passamurs. Les grapes de 
suspensió seran del tipus Lira de HILTI o similars. 

En la xarxa de BIE, no es permet la existència de preses d’aigua per a cap altre utilització. 

En els punts en que la xarxa puguin ser previsibles esforços mecànics sobre les canonades per 
causes externes, aquestes s’hauran de protegir de forma eficaç per evitar efectes perjudicials. 

El sistema de BIE es sotmetrà abans de la posada en marxa una prova d’estanqueitat i 
resistència mecànica, posant la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i com 
a mínim a 10 kg/cm². 

10.4.4 SENYALITZACIÓ 

Es senyalitzaran les ubicacions de les Bies de tal manera que s’aconsegueixi la seva 
immediata visió i quedi assegurada la continuïtat en el seguiment, amb la finalitat de poder ser 
localitzades sense dificultat. Estaran d’acord amb les especificacions establertes en la norma 
UNE 23.033-1:1981. 

10.5 EXTINTORS 

10.5.1 CLASIFICACIÓ 

Tenim les 3 classes de foc a combatre, pel que cal escollir el millor agent per cada cas: 

Classe “A”. Focs de materials sòlids generalment del tipus orgànic, i que la combustió està en 
forma de brases. 

Classe “B”. Focs líquids o sòlids que per acció del calor, passen a estat líquid comportant-se 
com a tals i sòlids grassos. 

Classe “C”. S’inclouen els focs de gasos 

Classe “D”. Dintre aquesta classe s’inclouen els focs de metalls d’alt poder reactiu. 
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TAULA DE CLASSIFICACIÓ EXTINTORS 

Agent Extintor 

Classe de foc (UNE-EN 3-7:2004) 

A                        
(Sòlids) 

B                   
(Líquids) 

C                         
(Gasos) D                  (Metalls) 

Aigua pulveritzada 1(**) 3   

Aigua a xorro 2(**)    

Pols BC (convencional)  1 2  

Pols ABC (polivalent) 2 2 2  

Pols específic metalls    2 

Espuma física 2(**) 2   

Anhidrid carbònic 3(*) 3   

Hidrocarburs halogenats 3(*) 2   

(1) Molt adient (2) Adient  (3) Acceptable 

NOTES: 

(*) En focs poc profunds (profunditat inferior a 5mm), pot assignar-se 2. 

(**) En presència de tensió elèctrica no son acceptables com agents extintors, cal utilitzar 
extintors que superin l’assaig dielèctric normalitzat UNE EN 3-7:2004. 

10.5.2 EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ 

Es col·locaran els extintors de pols seca que es marquin en els plànols. Es col·locaran en raó 
que des de qualsevol punt no es realitzin recorreguts superiors als 15 m. per arribar-hi. Seran 
de 6 Kg. y eficàcia 21A-113 B.  

Els extintors de CO2 de 5 Kg i eficàcia 89B. aniran instal·lats a una altura d’1’7 m. en els punts 
indicats en el plànol. 

10.5.3 SENYALITZACIÓ 

Tots els elements d’incendi, així com les sortides, disposaran dels corresponents cartells de 
senyalització, així com a l’interior de cada habitació el corresponent plànol d’evacuació, segons 
marca la Norma UNE 23.033. 

 

 

 

 Girona, Desembre de 2017 
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11 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

11.1 OBJECTIU 

L’objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de 
climatització necessària pel condicionament de l’ampliació de l’edifici. També exposar les 
condicions tècniques i econòmiques, efectuant els càlculs que justifiquin les solucions 
adoptades. 

11.2 JUSTIFICACIÓ DELS CÀLCULS 

S’inclouen adjunt el resum dels càlculs de càrregues de totes les zones climatitzades. 

En els plànols i en el pressupost figuren els models dels equips que s’han obtingut després dels 
càlculs. 

11.3 DESCRIPCIÓ DE LES DADES BÀSIQUES DE L’EDIFICI 

11.3.1 CONDICIONS DE CONFORT TÈRMIC INTERIOR 

La exigència de qualitat tèrmica de l’ambient depèn dels paràmetres de benestar tèrmics tals 
com la temperatura seca de l’aire i la temperatura operativa, de la humitat relativa, de la 
temperatura radiant mitja de l’espai, de la velocitat mitjana del aire i de la intensitat de la 
turbulència a la zona ocupada. 

Segons la IT1.1.4.1.2 del RITE, per a persones amb una activitat metabòlica sedentària de 1,2 
met, amb un grau de vestimenta de 0,5 clo a l’estiu i de 1 clo a l’hivernen i per a un PPD entre 
el 10 y el 15%, els valors de la temperatura operativa i de la humitat estaran compresos entre 
23 i 25ºC (i entre el 45 y el 65%HR) durant l’estiu i entre 21 i 23ºC (i entre el 40 y el 50%HR) 
durant l’hivern, havent-ne de calcular aquests valors per a altres condicionants de metabolisme 
i de vestimenta segons l’indicat a la norma UNE-EN ISO 7730.  

En aquest projecte es consideren les següents temperatures de confort per al càlcul de 
càrregues en funció de la zona tractada: 

TAULA DE TEMPERATURES DE CONFORT UTILITZADES PER AL CALCUL DE CÀRREGUES 

 Estiu Hivern 

Despatxos  24 + / - 1 ºC 21 ºC + / - 1 ºC 

Aules 24 + / - 1 ºC 21 ºC + / - 1 ºC 

Encara que aquestes siguin les condicions de càlcul utilitzades en el projecte, la IT3.8 de 
limitació de temperatures de ús, indica que per las edificis amb usos administratiu, comercial i/o 
de pública concurrència, es limitaran les temperatures d’us interiors de forma que en règim de 
calefacció no sigui superior als 21ºC i que en règim de refrigeració no sigui inferior als 26ºC, 
encara que les temperatures de càlcul han ser les especificades anteriorment. 
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Per tant, en aquest projecte es consideren les següents temperatures de confort d’us segons la 
zona tractada: 

TABLA TEMPERATURES DE CONFORT PER L’US DE L’EDIFICI 

 Estiu Hivern 

Despatxos  26 + / - 1 ºC 21 ºC + / - 1 ºC 

Aules 26 + / - 1 ºC 21 ºC + / - 1 ºC 

11.3.2 CONDICIONS EXTERIORS. 

Les temperatures exteriors considerades per als càlculs de carregues de l’edifici a l’hivern és de 
– 0,1ºC i a l’estiu és de 32 ºC, que cobreixen aproximadament el 99% del total de les hores 
anuals. 

Per a realitzar la selecció de la maquinària frigorífica refredada per aire, segons indica la 
IT1.2.4.1.3.3, s’ha de realitzar amb la temperatura seca exterior igual a la del nivell percentil 
mes exigent més 3ºC, el que suposa per a aquest projecte una temperatura per a la selecció 
d’aquest tipus de maquinària de 35ºC. 

Per a realitzar la selecció de la maquinària frigorífica reversible refredada per aire, segons 
indica la IT1.2.4.1.3.3, s’ha de realitzar amb la temperatura humida exterior igual a la del nivell 
percentil mes exigent menys 2ºC, el que suposa per a aquest projecte una temperatura per a la 
selecció d’aquest tipus de maquinària de -2ºC. 

Para realitzar la selecció de les torres de refrigeració i dels condensadors evaporatius, segons 
indica la IT1.2.4.1.3.4, s’ha de realitzar amb la temperatura humida exterior igual a la del nivell 
percentil mes exigent més 1ºC, el que suposa per a aquest projecte una temperatura per a la 
selecció d’aquest tipus de maquinària de 33ºC. 

11.3.3 CONDICIONS ACÚSTIQUES. 

La instal·lació tèrmica a l’edifici complirà amb les exigències del document CTE DB-HR 
protecció contra el soroll que li siguin aplicables. 

A més a més, es tindran com a referència com a límits superiors, els valors indicats a la taula 
A.12 de la UNE-EN 13779:2008, que son: 

 

NIVELLS ADMISIBLES DE PRESIÓ ACÚSTICA PONDERATS (A) 

Tipus d’edifici/espai Rang recomanat  dB(A) 

Oficines 30 – 40 

Oficines sense tabics 35 – 45 

Auditoris 20 – 35 

Aules / Guarderia 35 – 45 
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11.3.4 RESUM DE LES NECESSITATS TÈRMIQUES DE L’EDIFICI. 

El resum resultant dels càlculs de las necessitats tèrmiques de l’ampliació de l’edifici son: 

REQUERIMENTS TERMICS DE L’EDIFICI: 

 Demanda punta (KW) 

Necessitats tèrmiques per a la refrigeració 73 KW 

Necessitats tèrmiques per a la calefacció 40 KW 

Necessitats tèrmiques per a la producció d’ACS 0 KW 

11.3.5 ENERGIA PRIMARIA UTILITZADA EN ELS EQUIPS DE PRODUCCIÓ 

L’energia primària principal utilitzada per a la generació de l’energia frigorífica utilitzada per a la 
refrigeració és l’electricitat. 

L’energia primària principal utilitzada per a la generació de l’energia calorífica utilitzada per a la 
calefacció és l’electricitat. 

L’energia primària principal utilitzada per a la generació de l’energia calorífica utilitzada per a la 
producció d’ACS és l’electricitat. 

11.3.6 RESUM DE LA POTÈNCIA TERMICA INSTAL·LADA. 

La potència total tèrmica instal·lada a l’ampliació de l’edifici és: 

POTENCIA TERMICA INSTAL·LADA A L’EDIFICI: 

 Potència (KW) 

Potència total frigorífica instal·lada 90 KW 

Potència total calorífica instal·lada 101 KW 

Potència calorífica (per a la calefacció) instal·lada 101 KW 

Potència calorífica (per a la producció d’ACS) instal·lada 0 KW 

11.4 FREE-COOLING, RECUPERACIÓ DE CALOR I EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LES 
UNITATS DE VENTILACIÓ 

Complint amb l’indicat en la IT 1.2.4.5.1 del RITE, els subsistemes de climatització del tipus tot 
aire, de potència útil nominal superiors a 70 KW en règim de refrigeració, disposaran d’un 
subsistema de refredament gratuït per aire exterior (freecooling). 

Complint amb l’indicat a la IT 1.2.4.5.2 del RITE, com que el cabal de renovació d’aire per 
mitjans mecànics és superior a 1800 m³/h, s’haurà de preveure una recuperació de l’energia de 
l’aire expulsat. El percentatge de l’eficiència d’aquesta recuperació serà la mes restrictiva entre 
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l’exigida en el RITE (dels cabals expulsats i del número d’hores de funcionament del sistema, 
segons l’indicat a la taula 2.4.5.1) i l’exigit pel Reglament (UE) nº 1253/2014. 

Complint amb l’indicat al Reglament (UE) nº 1253/2014 respecte al disseny ecològic aplicables 
a les unitats de ventilació, aquestes compliran amb els rendiments mínims especificats 
(potencia específica interna màxima) segons us/ubicació/cabal i any previst d’instal·lació. A 
mes a mes, totes les unitats de ventilació bidireccionals, incorporaran un element de bypass 
tèrmic. 

11.5 RENDIMENT I ETIQUETAT DELS EQUIPS DE GENERACIÓ DE CALOR 

Complint amb l’indicat al “Reglamento Delegado UE nº 811/2013 del 18 de febrero de 2013, por 
el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos 
combinados de aparato de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos 
combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar”, tots els 
equips instal·lats incorporaran l’etiquetat especificat segons la tipologia/us/temperatura/àrea 
climàtica y any previst d’instal·lar. 

Complint amb l’indicat al “Reglamento Delegado UE nº 812/2013 del 18 de febrero de 2013, por 
el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta al etiquetado energético de los calentadores de agua, los depósitos de agua 
caliente y los equipos combinados de calentador de agua y dispositivo solar”, tots els equips 
instal·lats incorporaran l’etiquetat especificat segons la tipologia/us/temperatura/àrea climàtica y 
any previst d’instal·lar. 

Complint amb l’indicat al “Reglamento UE nº 813/2013 del 2 de agosto de 2013 por el que se 
desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores 
combinados”, tots els equips instal·lats compliran amb els nivells sonors, rendiments 
estacionals mínims i emissions màximes permeses en funció de la tipologia/us/potència/perfil 
de carga/combustible i any previst d’instal·lar. 

Complint amb l’indicat al “Reglamento UE nº 814/2013 del 2 de agosto de 2013 por el que se 
aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
requisitos de diseño ecológico para calentadores de agua y depósitos de agua caliente” ”, tots 
els equips instal·lats compliran amb els nivells sonors, rendiments estacionals mínims i 
emissions màximes permeses en funció de la tipologia/us/potència/perfil de carga/combustible i 
any previst d’instal·lar. 

11.6 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ 

Donades les característiques constructives de l’edifici i a l’ús a que es destinarà, s’ha dissenyat 
una instal·lació de climatització d’acord amb el funcionament de cada sala  i que ofereixi els 
màxims avantatges de confort tèrmic, d’estalvi energètic i de flexibilitat a nivell de producció.  

El sistema de climatització plantejat és el del sistema d’expansió directa amb bomba de calor 
amb recuperació del tipus ‘Cabal Variable de Refrigeració’. 

El nivell sonor en les zones de treball no sobrepassarà els nivells màxims indicats pel CTE-HR. 
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11.7 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ EXPANSIÓ DIRECTE 

D’acord amb els càlculs de càrregues tèrmiques que es reflecteixen en les fulles de càlcul, es 
dissenyarà la instal·lació de climatització per a tot l’edifici amb un sistema d’expansió directa 
tipus cabal variable de refrigerant. 

Els elements que configuraran la instal·lació són els següents: 

– Unitats Exteriors 

– Tubs Frigorífics 

– Unitats Interiors 

– Instal·lació Interior 

– Comandament de Control 

– Connexió Elèctrica 

– Gestió Centralitzada 

11.7.1 UNITAT EXTERIOR 

S’ha projectat una unitat exterior tipus bomba de calor amb recuperació per donar servei a la 
zona ampliada de l’edifici, i una unitat exterior per alimentar la bateria del climatitzador d’aire 
primari. 

Totes les unitats exteriors es situaran en la planta coberta i segons s’indica en els plànols 
suportada mitjançant bancada i fixada al suport mitjançant amortidors de molles metàl·lics. 

Es deixarà en previsió un espai al voltant dels equips per poder manipular les unitats 
convenientment. Aquest espai serà l’especificat pel fabricant dels equips, així com es 
garantitzarà la ventilació correcta de la condensadora. 

Es col·locarà un sifó en el desguàs de les unitats exteriors. 

Es garantirà el funcionament de les unitats exteriors en el sistema de refrigeració fins a 
temperatures de -5ºC i en calefacció fins -10ºC, com temperatures mínimes; i temperatures de 
48ºC, com temperatures màximes exteriors. 

11.7.2 CANONADES FRIGORÍFIQUES 

Les dimensions i el recorregut de totes les canonades frigorífiques es reflectiran en els plànols 
de canonades frigorífiques.  

Actualment la instal·lació de climatització es realitzarà mitjançant refrigerant tipus R-410A.  

Les instal·lacions dels circuits frigorífics s’aïllaran amb aïllament elastomèric de dimensions 
mínimes segons la taula adjunta: 
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GRUIXOS MÍNIMS D’AILLAMENT EN ELS CIRCUITS FRIGORIFICS 

 SEGONS LA TAULA 1.2.4.2.5 DE LA IT1.2.4.2.1.2 

Diàmetre exterior canonada (mm) 
Gruix mínim d’aïllament (mm) si el recorregut és menor a 25m  

Interior edificis Exterior edificis 

D ≤ 13 10 15 

13 < D ≤ 26 15 20 

26 < D ≤ 35 20 25 

35 < D ≤ 90 30 40 

90 < D 40 50 

Si el recorregut exterior de la canonada és superior a 25 m, s’haurà d’augmentar aquests gruixos fins al gruix 
comercial immediatament superior, amb un augment en cap cas inferior a 5mm 

Totes les canonades discorreran per l’interior de l’edifici. Si tinguessin que discórrer per 
l’exterior de l’edifici s’aïllaran amb aïllament elastomèric i amb un recobriment d’alumini per 
protegir l’aïllament de les dures condiciones exteriors. 

Es disposarà de sifons si la instal·lació ho requereix. 

11.7.3 UNITATS INTERIORS 

Les unitats interiors que climatitzaran les diferents zones de càlcul del tipus de conductes i es 
situaran en el fals sostre segons els plànols adjunts. 

Les característiques de totes elles es reflectiran en els plànols.  

El sistema mantindrà les temperatures a un nivell confortable, sense fluctuacions.  

El sistema disposa de caixes d’inversió de cicle, i per tant permetra realitzar fred i calor de 
forma indistinta en cadascuna de les sales.  

11.7.4 INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

Els conductes transcorreran pel sostre de cada planta i seguint el traçat dels plànols que 
s’haurà de respectar escrupolosament ja que del contrari es podrien plantejar problemes de 
funcionament de tot el sistema i acústics. 

Tota la instal·lació interior de conductes d’aire es realitzarà amb conductes tipus Climaver neto,  
aïllament i suportades mitjançant angulars de xapa. 

Els conductes circulars d’aire condicionat sempre aniran calorifugats.  

Es dissenyarà el sistema perquè quan la central d’incendis detecti foc s’interrompi la 
alimentació elèctrica a les màquines de les zones afectades. 
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11.7.5 COMANDAMENT DE CONTROL 

Cada despatx, aula o compartimentació individual tindrà un sistema que permet l’ajust del 
comandament de funcionament de refrigeració/calefacció  en funció de la temperatura desitjada 
del local.  

Es col·locarà en la paret i en posició vertical a prop d’algun retorn i a una alçada no superior a 
1,80 metres.  

11.7.6 CONNEXIÓ ELÈCTRICA 

L’alimentació a cada una de les  unitats es farà d’acord amb la potència i la longitud de línies 
calculades en el capítol d’instal·lacions elèctriques.  

La connexió entre la unitat exterior i les interiors es farà amb cable independent de la línia 
d’alimentació.  

S’alimentaran des dels diferents subquadres tal i com s’indicarà en els esquemes unifilars del 
projecte elèctric. 

11.7.7 GESTIÓ CENTRALITZADA 

S’ha previst una plataforma de control del mateix fabricant que permeti la integració de la 
instal·lació existent en l’edifici. Per tant el projecte també contempla la integració de la 
instal·lació existent a la nova plataforma de control. 

11.8 DIFUSIÓ D’AIRE 

El sistema de difusió es realitzarà principalment amb reixes linials en el fals sostre, amb la 
consideració que les de retorn de les aules estaran en la part inferior dels armaris per evitar 
estratificació de temperatures sobretot en l’hivern.  

Els conductes transcorreran amagats pel fals sostre, i seguint el traçat dels plànols que es 
tindrà que respectar escrupolosament ja que en cas contrari es podrien plantejar problemes de 
funcionament de tot el sistema. 

Tota la instal·lació interior de conductes d’aire es realitzarà amb conductes de fibra, recobert 
amb làmina d’alumini pels dos costats i suportada mitjançant angulars de xapa i barreta 
roscada. 

La unió entre conducte rígid i flexible es realitzarà amb collarí i cremallera de niló, al igual que 
la unió als plènum dels difusors que ja inclouran el collarí o embocadura. 

Es dissenyarà el sistema perquè quan la central d’incendis detecti foc s’interrompi l’alimentació 
elèctrica a les màquines de les zones afectades. 

Es preveu a la zona de fals sostre a on es situaran les unitats interiors un aïllament amb 
material absorbent acústic. 
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11.9 CLIMATITZADORS I UNITATS TERMINALS DE TRACTAMENT 

Els climatitzadors i/o les unitats terminals estaran destinats a vèncer les càrregues tèrmiques 
interiors i exteriors pel que les característiques següents estaran d’acord amb els càlculs 
realitzats. 

S’ha previst realitzar el condicionament tèrmic de cada una de les diferents zones de l’ampliació 
de l’edifici a partir d’un climatitzador d’aire primari amb unitats terminals (fancoils) interiors. 

11.10 QUALITAT DE CONFORT TÈRMIC 

La utilització de l’aire com a mitjà de climatització d’un local aporta un major nivell de confort 
tèrmic. L’aire condicionat permet garantir un clima interior de més qualitat ja que té en 
consideració els conceptes de temperatura i humitat. 

Aquesta instal·lació s’ha dissenyat de manera que cada local disposi de les millors condicions 
de confort. 

Es pretén dotar a les sales d’un sistema de climatització que ens condicioni les zones segons 
les necessitats de cada moment.  

L’activitat que es desenvoluparà en les aules i despatxos originarà una gran aportació de calor 
intern a l’edifici, provocat per l’ocupació de persones que es preveuen. 

Això fa que les necessitats de calor o fred de cada sala no depenguin exclusivament de 
l’estació climàtica, sinó de la pròpia  activitat de cada dependència. Per aquest  motiu la 
instal·lació que s’ha dissenyat permet executar les següents funcions: 

11.10.1 CICLE ESTIU 

Aportació d’aire fred a totes les sales que en tinguin demanda, de qualsevol de les plantes i 
qualsevol que sigui el seu ús. 

Funcionament del sistema de ventilació global de l’edifici que garanteixi les condicions de 
confort i higiene adequades. 

11.10.2 CICLE HIVERN 

Aportació d’aire calent a totes les sales que en tinguin demanda, de qualsevol de les  plantes i 
qualsevol que sigui el seu ús.  

Funcionament del sistema de ventilació global de l’edifici que garanteixi les condicions de 
confort i higiene adequades. 

11.11 CONDUCTES DE DISTRIBUCIÓ D’AIRE I ACCESSORIS 

Els conductes d’aire i els seus accessoris s’hauran d’instal·lar segons indica la IT 1.2.4.2  S’han 
d’instal·lar obertures de servei a les xarxes de conductes per facilitar la seva neteja; les 
obertures es situaran segons indicat a la UNE 100.030:2005 i a una distància màxima de 10 m. 
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Per a tot tipus de conductes. A tal efecte es poden utilitzar les obertures per l’acoblament a 
unitats terminals. 

Quan es travessi un element al que se li exigeix una determinada resistència al foc, la solució 
constructiva del conjunt ha de mantenir, com a mínim, la mateixa resistència. 

11.11.1 AILLAMENT TÈRMIC DE LES XARXES DE CONDUCTES 

Tots els conductes compliran, a nivell d’aïllament tèrmic, amb l’indicat a la IT 1.2.4.2.2 
d’aïllament tèrmic de xarxes de conductes. 

11.11.2 UNITATS DE TRACTAMENT D’AIRE 

Les safates de recollida de condensats de les bateries de refredament i deshumidificació es 
mantindran seques mitjançant una canonada de drenatge amb un pendent mínim del 2%, 
connectada a una xarxa independent de desguàs o a la de l’edifici mitjançant sifó, segons la  
UNE 100.030:2005. 

11.11.3 SUPORTS HORITZONTALS PER A CONDUCTES DE XAPA 

Dimensions i separació de suports per a conductes rectangulars : 

TAULA SEGONS NORMA UNE-EN 12236:2003 

Màxima suma  

dels costats o 

semiperímetre. 

Distància entre parelles de suports (m) 

3 2.4 1.5  1.2 

  Platine
s Barretes Platin

es 
Barrete
s 

Platine
s 

Barrete
s 

Platine
s Barretes 

mts. mm. mm mm. mm mm. mm mm. mm 

1.8 25x8 6 25x8 6 25x8 6 25x8 6 

2.4 25x12 8 25x1
0 6 25x8 6 25x8 6 

3 25x15 10 25x1
2 8 25x8 6 25x8 6 

4.2 40x15 12 25x1
5 10 25x12 8 25x12 8 

4.8 - 12 40x1
5 12 25x15 8 25x15 8 

>4.8  Es requereix un estudi de pesos         
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Dimensions i separació de suports per a conductes circulars  :  

TAULA SEGONS NORMA UNE-EN 12236:2003 

Dimensions i suports per a conductes circulars 

Diàmetre Platines 

mm. mm. 

<= 600 1x25x8 

601 a 900 1x25x12 

901 a 1200 1x25x15 

1201 a 1500 2x25x12 

1501 a 2000 2x25x15 

Distància màxima : 3.5 m. 

11.11.4 CONSIDERACIONS GENERALS 

Per a la correcta estanquitat dels conductes de xapa segons s’indica en la norma UNE UNE-EN 
1507:2007 serà necessari tancar les unions transversals i longitudinals en els conductes de 
classe M.1 i M.2. 

Les unions realitzades als conductes de xapa seran conforme la norma UNE-EN 1507:2007. 

Els canvis de secció es realitzaran amb unions d’un 20 % o del 30 % segons el flux d’aire sigui 
divergent o convergent, respectivament. 

Les unions dels conductes circulars de xapa metàl·lica es realitzaran segons la norma UNE-EN 
1507:2007. 

11.11.5 SUPORTS VERTICALS PER A CONDUCTES DE XAPA 

Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un forjat o a una paret vertical, 
segons UNE-EN 12236:2003. 

La distància màxima permesa entre suports verticals s’ajustarà als següents criteris : 

Fins a 8 m per a conductes circulars de fins a 800 mm de diàmetre i conductes rectangulars fins 
a 2 m. de perímetre. 

Fins a 4mts. per a conductes de dimensions superiors a les citades anteriorment. 

11.12 MANTENIMENT 

Totes les operacions de manteniment i d’us de la instal·lació de climatització es realitzaran, 
com a mínim, segons l’indicat a la IT.3 del RITE, sempre i quan en el “manual d’us i 
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manteniment” de l’edifici no s’indiquin unes exigències superiors, ja siguin a nivell d’abast com 
de periodicitat. 

A més a més, es realitzaran, com a mínim, les inspeccions a efectuar a la instal·lació tèrmica 
descrites a la IT.4 del RITE, tant a nivell d’abast com de periodicitat. 

 

 

 

 

 Girona, Desembre de 2017 
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INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
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12 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

12.1 OBJECTIU 

L’objecte del present projecte, és el disseny de la instal·lació de ventilació, per a l’alimentació 
de l’ampliació d’un Edifici destinat a centre de formació propietat de l’Ajuntament de Figueres. 
També s’indicaran els càlculs pertinents pel correcte funcionament i compliment de la 
reglamentació vigent. 

L’execució de la instal·lació anirà a càrrec de personal autoritzat pels serveis d’Indústria, el qual 
serà responsable del bon funcionament de la instal·lació així com del compliment en l’execució 
dels reglaments, normes i instruccions que li siguin d’aplicació i citades anteriorment. 

12.2 FREE-COOLING, RECUPERACIÓ DE CALOR I EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LES 
UNITATS DE VENTILACIÓ 

Complint amb l’indicat en la IT 1.2.4.5.1 del RITE, els subsistemes de climatització del tipus tot 
aire, de potència útil nominal superiors a 70 KW en règim de refrigeració, disposaran d’un 
subsistema de refredament gratuït per aire exterior (freecooling). 

Complint amb l’indicat a la IT 1.2.4.5.2 del RITE, com que el cabal de renovació d’aire per 
mitjans mecànics és superior a 1800 m³/h, s’haurà de preveure una recuperació de l’energia de 
l’aire expulsat. El percentatge de l’eficiència d’aquesta recuperació serà la mes restrictiva entre 
l’exigida en el RITE (dels cabals expulsats i del número d’hores de funcionament del sistema, 
segons l’indicat a la taula 2.4.5.1) i l’exigit pel Reglament (UE) nº 1253/2014.  

Complint amb l’indicat al Reglament (UE) nº 1253/2014 respecte al disseny ecològic aplicables 
a les unitats de ventilació, aquestes compliran amb els rendiments mínims especificats 
(potencia específica interna màxima) segons us/ubicació/cabal i any previst d’instal·lació. A 
mes a mes, totes les unitats de ventilació bidireccionals, incorporaran un element de bypass 
tèrmic. 

12.3 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE VENTILACIÓ 

S’ha de destacar que l’edifici disposa d’un sistema de renovació d’aire per al benestar de la 
qualitat de l’aire interior. Es destaquen les següents zones diferenciades: 

– Aules i despatxos 

– Serveis 

– Magatzems i sales d’instal·lacions 

Per al disseny dels cabals de ventilació, s’utilitzarà el descrit al RITE i al CTE DB-HS3. 

A mode de resum, els criteris que s’han aplicat a les àrees més representatives de l’edifici son 
els següents: 

 



 

 

 

1. MEMÒRIA , ED.01
170421 - PROJECTE EXECUTIU  PÀGINA 90 DE 109

 

 

TAULA DE VENTILACIÓ 

SALES APORTACIÓ EXTRACCIÓ 

Aules i despatxos 45 m³/h persona 45 m³/h persona 

Lavabos --- 54 l/s per inodor/urinari/abocador 

Magatzems i sales 
d’instal·lacions  1 m³/h·m² 

 

En els càlculs annexos es justifica el dimensionament de la instal·lació de ventilació forçada. 

12.4 RENOVACIÓ D’AIRE PER AL BENESTAR DE LA QUALITAT D’AIRE INTERIOR 

12.4.1 GENERALITATS A L’EDIFICI 

L’edifici disposarà d’un sistema de ventilació per a l’aportació del suficient cabal d’aire exterior 
que eviti, en el diferents locals en els que es realitzi alguna activitat humana, la formació 
d’elevades concentracions de contaminants, d’acord amb el que s’indica a la IT 1.1.4.2, a la 
UNE-EN13779 i a la UNE100713. 

Per a complir amb l’exigència de la qualitat d’aire interior, s’haurà de garantir el cabal d’aire i el 
grau de filtració mínim segons la categoria de l’aire interior (IDA) requerida. 

El cabal mínim d’aire de ventilació complirà amb l’indicat a la IT 1.4.2.3, escollint qualsevol dels 
5 mètodes permesos. Per defecte s’utilitzarà el mètode indirecte de cabal d’aire exterior per 
persona, que implica utilitzar els valors indicats a la taula següent: 

TAULA 1.4.2.1 CABALS D’AIRE EXTERIOR, EN L/S PER PERSONA: 

Categoria l/s per persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12.5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 

 

La filtració mínima de l’aire exterior a l’edifici complirà amb l’indicat a la IT 1.4.2.4. El grau de 
filtració dependrà de la qualitat d’aire interior i de la de l’aire exterior, indicades a la taula 
següent: 



 

 

 

1. MEMÒRIA , ED.01
170421 - PROJECTE EXECUTIU  PÀGINA 91 DE 109

 

TAULA 1.4.2.5 CLASSES DE FILTRACIÓ 

Qualitat de l’aire exterior 

Qualitat de l’aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7+F9 F6+F8 F5+F7 F5+F6 

ODA 3 F7+GF*+F9 F7+GF+F9 F5+F7 F5+F6 

12.4.2 AULES I DESPATXOS 

En aquestes àrees, l’aire es renovarà a raó de 45 m3/h per persona, des dels climatitzadors 
d’aire primari ubicats a la coberta. 

Aquests climatitzadors estan formats per un recuperador rotatiu, un ventilador d’impulsió i de 
retorn, una secció de filtratge a la impulsió per a poder complir amb un IDA2, un filtratge F6 al 
retorn/extracció per a protegir el recuperador, i silenciadors a la impulsió i al retorn. 

Les característiques bàsiques d’aquests climatitzadors es detallen en plànols i medicions. 

Aquests equips de renovació d’aire es controlaran a traves del sistema global de gestió i control 
de l’edifici (BMS). 

Al tractar-se d’equips de renovació d’aire, aquests climatitzadors compliran amb l’especificat a 
la IT 1.2.4.5.2 de recuperació d’energia de l’aire d’extracció. 

12.4.3 SERVEIS 

En tots els serveis del centre de formació es realitzarà una extracció forçada. A cada nucli hi 
haurà una boca d’aspiració, i per mitjà d’una xarxa de conductes es conduirà l’extracció d’aire 
fins a la coberta on s’ubicarà l’extractor de dimensions i característiques segons l’estat 
d’amidaments, tal i com sindica en els plànols. 

La nova instal·lació es connectara a la xarxa existent de ventilació. 

12.4.4 MAGATZEMS I SALES D’INSTAL·LACIONS 

En tots els magatzems i sales d’instal·lacions del soterrari centre de formació es realitzarà una 
extracció forçada. A cada nucli hi haurà una reixa, i per mitjà d’una xarxa de conductes es 
conduirà l’extracció d’aire fins a la coberta on s’ubicarà l’extractor de dimensions i 
característiques segons l’estat d’amidaments, tal i com sindica en els plànols, aquesta xarxa 
d’extracció serà comuna a la dels serveis. 
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Es tracta d’una instal·lació existent i que s’ajustara a les noves distribucions. 

També s’ha previst un conducte de ventilació del forjat sanitari format per cavitis de la planta 
soterrani. Aquest conducte sera de PVC i anirà fins a coberta. 

12.4.5 VENTILACIÓN NATURAL PER ESCALES  

Mitjançant finiestres practicables o forats oberts a l’exterior amb una superfície mínima de 
ventilació de 1m2 en cada planta en cas d’escales protegides o bé una superfície mínima de 
ventilació de 0,2 l m2 en cas de passadissos protegits, en què L és la longitud d’aquest 
passadís. En el cas d’una escala d’evacuació no és necessari un exutori a la part superior. 

 

 

 

 Girona, Desembre de 2017 
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INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA
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13 INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA 

L’edifici ja disposa d’una instal·lació solar tèrmica existent que no es modifica. 

No es preveu augmentar els consums d’acs, i per tant no es considera necessari modificar 
aquesta instal·lació. 

 

 

 

 Girona, Desembre de 2017 
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INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
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14 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

14.1 OBJECTIU 

L’objectiu del present projecte, és el disseny de la instal·lació d’aigua potable, per a 
l’alimentació de l’ampliació d’un Edifici destinat a centre de formació propietat de l’Ajuntament 
de Figueres. També s’exposaran els càlculs pertinents pel correcte funcionament i compliment 
de la reglamentació vigent. 

L’execució d’aquesta instal·lació anirà a càrrec de personal autoritzat pels serveis d’Indústria, el 
qual serà responsable del bon funcionament de la instal·lació així com del compliment de 
l’execució dels reglaments, normes i instruccions que le siguin d’aplicació i citades 
anteriorment. 

14.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL.LACIÓ 

La instal·lació de fontaneria, estudiada en aquest apartat, es refereix a l’alimentació dels 
lavabos, als diferents punts d’alimentació producció de ACS i demés punts marcats en els 
pla`nols. 

El subministrament general, s’efectuarà per la companyia subministradora, essent estricte el 
compliment de les normes particulars de la mateixa. 

La instal·lació es connectarà a la xarxa municipal existent, que garanteix una pressió de 
subministrament mínim de 3,0  Kg/cm², si existís la possibilitat de pressions d’entrada superiors 
a 9 Kg/cm² s’instal·larà una vàlvula reguladora de pressió. 

14.3 ESCOMESA 

L’edifici disposa d’una escomesa existent que no es modifica. La nova instal·lació es 
connectara a la xarxa existent de l’edifici segons s’indica en planols. 

14.4 XARXA D’AIGUA FREDA 

D’acord amb les especificacions dels plànols, un cop entrada la canonada a l’edifici, alimentarà 
els lavabos, als diferents punts d’ompliment del circuit de producció de ACS. 

Tota la distribució dels punts d’aigua es realitzarà d’acord amb l‘esquema de distribució de 
canonada que s’acompanya, i es realitzarà l’alimentació als nuclis des dels passasidissos. 

Tota la instal·lació interior serà de Polipropilè. Preferentment serà de la marca FUSIOTHERM 
sèrie 5 / SDR11. Es podrà variar d’acord amb la direcció facultativa, a canonada de coure, 
complint amb l’equivalència de diàmetre de canonada. 

Es col·locaran vàlvules de tall general en els muntants principals, a l’entrada de cada local 
humit, segons s’indica en els plànols. 

Qualsevol canvi haurà de ser acordat amb la direcció facultativa. 
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14.4.1 AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES D’AIGUA FREDA  

Els espessors mínims d'aïllament tèrmics, expressats en mm, en funció del diàmetre exterior de 
la canonada sense aïllar i de la temperatura del fluid en la xarxa i per a un material amb 
conductivitat tèrmica de referència a 10ºC de 0.040 W/(m•K) han de ser els indicats en les 
següents taules. 

TAULA DE ESPESSORS MÍNIMS DE AILLAMENT (MM) DE CANONADES I ACCESSORIS QUE  

TRANSPORTEN AIGUA FREDA I PASSEN PER L’INTERIOR DELS EDIFICIS 

Diàmetre exterior (mm) 
Temperatura mínima del fluid (ºC) 

>-10…0 >0…10 >10 

  D ≤ 35 30 20 20 

35 < D ≤ 60 40 30 20 

60 < D ≤ 90 40 30 30 

90 < D ≤ 140 50 40 30 

140 < D   50 40 30 

 

TAULA DE ESPESSORS MÍNIMS DE AILLAMENT (MM) DE CANONADES I ACCESSORIS QUE  

TRANSPORTEN AIGUA FREDA I PASSEN PER L’EXTERIOR DELS EDIFICIS 

Diàmetre exterior (mm) 
Temperatura mínima del fluid (ºC) 

>-10…0 >0…10 >10 

  D ≤ 35 50 40 40 

35 < D ≤ 60 60 50 40 

60 < D ≤ 90 60 50 50 

90 < D ≤ 140 70 60 50 

140 < D   70 60 50 

14.5 XARXA D’AIGUA CALENTA 

Tota la distribució dels punts d’aigua es realitzarà d’acord amb l’esquema de distribució de 
canonada que s’acompanya i es realitzarà l’alimentació als nuclis des dels passadissos. 

Tota la instal·lació interior serà de Polipropilè. Preferentment serà de la marca FUSIOTHERM 
sèrie 3.2 / SDR 7.4. Es podrà variar d’acord amb la direcció facultativa a canonada de coure, 
complint amb l’equivalència de diàmetre de canonada. 

Es col·locaran vàlvules de tall general en els muntants principals, a l’entrada de cada local 
humit, segons s’indica en els plànols. 

Qualsevol canvi haurà de ser acordat amb la direcció facultativa. 
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14.5.1 AÏLLAMENT TÈRMIC DE CANONADES D’AIGUA CALENTA  

Els espessors mínims d'aïllament tèrmics, expressats en mm, en funció del diàmetre exterior de 
la canonada sense aïllar i de la temperatura del fluid en la xarxa i per a un material amb 
conductivitat tèrmica de referència a 10ºC de 0.040 W/(m•K) han de ser els indicats en les 
següents taules. 

TAULA DE ESPESSORS MÍNIMS DE AILLAMENT (MM) DE CANONADES I ACCESSORIS QUE  

TRANSPORTEN AIGUA CALENTA I PASSEN PER L’INTERIOR DELS EDIFICIS 

Diàmetre exterior (mm) 
Temperatura màxima del fluid (ºC) 

40…60 >60…100 >100…180 

  D ≤ 35 25 25 30 

35 < D ≤ 60 30 30 40 

60 < D ≤ 90 30 30 40 

90 < D ≤ 140 30 40 50 

140 < D   35 40 50 

 

TAULA DE ESPESSORS MÍNIMS DE AILLAMENT (MM) DE CANONADES I ACCESSORIS QUE  

TRANSPORTEN AIGUA CALENTA I PASSEN PER L’EXTERIOR DELS EDIFICIS 

Diàmetre exterior (mm) 
Temperatura màxima del fluid (ºC) 

40…60 >60…100 >100…180 

  D ≤ 35 35 35 40 

35 < D ≤ 60 40 40 50 

60 < D ≤ 90 40 40 50 

90 < D ≤ 140 40 50 60 

140 < D   45 50 60 

 

14.6 ELEMENTS INSTAL·LATS 

14.6.1 SANITARIS I AIXETES 

En l’apartat destinat a medicions es detalla marca i model de sanitaris i grifaries. 

Qualsevol canvi haurà de ser acordat amb la direcció facultativa. 
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14.7 CONSIDERACIONS DE LA INSTAL·LACIÓ 

Els suports de les canonades de subministrament d’ACS es farà d’acord a la norma UNE 
100.152:2004. 

Per a la posada en marxa del sistema es tindrà en consideració realitzar la prova de estanquitat 
segons la norma UNE 14.336:2005. 

14.8 GENERACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

La generació d’acs es existent i no es modifica. Unicament s’ha afegit un circuit de recirculació 
d’acs. 

14.8.1 TEMPERATURES DE PREPARACIÓ 

L’aigua calenta per a usos sanitaris (ACS) es prepararà a la temperatura mínima que resulti 
compatible amb el seu ús, considerant les pèrdues a la xarxa de distribució. 

En la temperatura de preparació i emmagatzematge d’ACS, s’hauran de tenir en consideració 
les regles i criteris de projecte continguts en els apartats corresponents de la norma UNE 
100.030:2005 "Prevenció de la legionel·la en les instal·lacions d’edificis". 

14.8.2 SISTEMES DE PREPARACIÓ 

L’elecció del sistema de preparació d’ACS per a l’edifici serà d’acord amb la demanda, 
l’adequada atenció al servei i l’ús racional de l’energia. 

Per raons sanitàries, no està permès produir l’ACS barrejant aigua freda amb vapor, condensat 
o aigua de caldera. 

14.8.3 XARXES DE DISTRIBUCIÓ 

La xarxa de distribució d’ACS està dissenyada de tal manera que es redueixi al mínim el temps 
transcorregut entre l’obertura de l’aixeta i l’arribada de l’aigua calenta. Per això, la xarxa de 
distribució està dotada d’una xarxa de retorn que es procurarà portar el més a prop  possible a 
l’entrada dels nuclis situats en cada planta. 

La canonada d’entrada d’aigua freda en la central de preparació i la de retorn d’aigua calenta 
disposaran de vàlvules de retenció. 

El material de les canonades ha de resistir la pressió de servei a la temperatura de 
funcionament i a l’acció agressiva de l’aigua calenta. 

14.9 CONDICIONS MÍNIMES DE SUBMINISTRAMENT 

S’utilitzen com a consums unitaris del aparells sanitaris els següents cabals d’aigua: 
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TAULA DE CONNEXIONS FONTANERIA SERVEIS MÉS USUALS 

Elements Consums mínims 
aigua freda (l/s) 

Consums mínims 
aigua calenta (l/s) Diámetre PP mínim aparell 

Banyera de menys de 1.40 m 0.20 0.15 PP32 

Banyera de 1.40 m o més 0.30 0.2 PP32 

Dutxa 0.20 0.10 PP25 

WC 0.10 -- PP20 

WC Fluxors 1.25 -- PP40-PP63 

Lavabo 0.10 0.065 PP20 

Bidet 0.10 0.065 PP20 

Safareig Domèstic 0.20 0.10 PP20 

Safareig no domèstic 0.30 0.20 PP32 

Rentador 0.20 0.10 PP20 

Urinari amb dipòsit 0.04 -- PP20 

Urinari amb aixeta 
temporitzada 0.15 -- PP20 

Rentadora domèstica 0.20 0.15 PP32 

Rentadora industrial 0.60 0.40 PP40 

Rentaplats domèstic 0.15 0.10 PP20 

Rentaplats industrial 0.25 0.20 PP32 

Abocador 0.20 -- PP32 

 

14.10 SEPARACIONS RESPECTE D'ALTRES INSTAL·LACIONS  

Les canonades d'aigua freda es realitzarà de tal manera que no resultin afectades pels focus 
de calor i per tant discorren sempre separades de les canalitzacions d'aigua calenta (ACS o 
calefacció) a una distància de 4 cm, com a mínim. Quan les dues canonades estiguin en un 
mateix plànol vertical, la d'aigua freda ha d'anar sempre per sota de la d'aigua calenta.  

Les canonades aniran per sota de qualsevol canalització o element que contingui dispositius 
elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, guardant una 
distància en paral·lel d'almenys 30 cm.  

Pel que fa a les conduccions de gas es guardarà almenys una distància de 3 cm. 
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TAULA DE SEPARACIONS RESPECTE ALTRES INSTAL·LACIONS 

Serveis 
Fontaneria 

Aigua calenta 
Electricitat Gas 
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Fontaneria(1) 4 4 30 --- 3 3 

 

Gas (2) 3 3 3 3 3 3 

 

Electricitat (3) 20 100 --- --- 20 100 

(1) Segons CTE HS 4 

(2) Segons Normativa UNE 60670-4:2005 

(3) Segons REBT 2002 

Nota:  

Les canonades d’aigua freda han d’anar sempre per sota de l’aigua calenta, en cas d’anar situades una sobre l’altre. 

Les canonades d’aigua han d’anar sempre per sota de qualsevol canalització o element que contingui dispositius elèctrics o 
electrònics. 

 

 

 

 

 

 Girona, Desembre de 2017 
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INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
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15 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

15.1 OBJECTIU 

La instal·lació de sanejament tindrà per objecte dotar l’edifici d’unes correctes condicions 
d’evacuació de les aigües residuals i pluvials. En la present memòria descriptiva es definiran els 
sistemes i criteris adoptats per portar-la a terme. 

L’execució d’aquesta instal·lació anirà a càrrec de personal autoritzat pels serveis d’Indústria, el 
qual serà responsable del bon funcionament de la instal·lació així com del compliment en 
l’execució dels reglaments, normes i instruccions que li siguin d’aplicació i citades anteriorment. 

15.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

Donades les característiques constructives de l’edifici i a l’ús al que es destinarà, s’ha dissenyat 
una instal·lació de sanejament acord amb el funcionament de l’edifici. S’ha previst una xarxa 
separadora entre fecals i pluvials. 

El present projecte contempla l’evacuació dels nuclis de lavabos senyalats en els plànols 
mitjançant canonades i accessoris destinats a la conducció de desguassos, de polipropilé, i tots 
els aparells estaran provists de sifons.  

A la zona on estan situades les unitats de climatització es realitzarà l’evacuació dels 
condensats mitjançant canonada de polipropilé, de diàmetres segons indicacions en plànols i 
conduccions a muntants verticals de pluvials. 

En la planta coberta es preveu la realització dels pendents necessaris per conduir les aigües 
pluvials fins als baixants. 

La nova instal·lació es connectara a la xarxa existent de l’edifici segons s’indica en plànols. 

15.3 EVACUACIÓ DE CONDENSATS DE LES UNITATS DE CLIMATITZACIÓ 

S’han d’evitar els sifons d’aire dins del tub, garantint una inclinació cap avall de la mànega de 
drenatge, segons indica el fabricant. 

La canonada de drenatge serà igual o superior a la del tub de connexió. Es realitzarà una 
pendent del 1% o més segons indica la UNE 100.030:2005  i es suportarà mitjançant mènsules 
amb un interval d’1 a 1.5 metres. 

Aquesta xarxa de condensats serà conduïda al baixant identificat. 

15.4 SISTEMA DE BOMBEIG DE FECALS 

En planta soterrani existeix un sistema de bombeig de fecals. En el present projecte s’ha 
previst la realització de la ventilació d’aquest pou mitjançant conducte de PVC fins a coberta i 
vàlvula Maxivent, per tal d’evitar les males olors. 
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Per els nous banys de planta soterrani s’ha previst que puguin desaiguar per gravetat fins a 
pou de bombeig existent. 

En cas que no sigui possible, s’ha previst en medicions 2 equips de bombeig tipus SANITRIT. 

 

 

 

 

 Girona, Desembre de 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMBRE 2017 



 

 

 

C/ Fontajau nº 42 baixos   ·   17007 GIRONA    ·    Tel +34 972 222 823 

Fax +34 972 227 537 · E-mail: grn@pgigrup.com  ·  www.pgigrup.com 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTOL: 

PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIONS 
PER A UN COMPLEX MULTIFUNCIONAL A 
FIGUERES. FASE 2 
 
EMPLAÇAMENT: 

CARRETERA DE ROSES. FIGUERES 
 
PROPIETAT: 

AJUNTAMENT DE FIGUERES 
 
CLIENT: 

ALONSO BALAGUER 
 
DOCUMENTS: 

1. CÀLCULS 
 
LLOC, DATA I REVISIÓ: 

GIRONA, DESEMBRE 2017 
 
CODI DE PROJECTE: 

170421

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÀLCULS ELÈCTRICS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 





Fórmules corrent trifàsica Fórmules per al càlcul de Icc ICC = intensitat de c.c. Llegenda de colors
REF : 170421 c = factor de tensió (1,05 en c.c.max.)
PROJECTE : CENTRE FORMACIÓ I = Intensitat del corrent (A) m = factor de càrrega en vuit (1,05)   Circuits Subministre Normal

EMPLAÇAMENT : FIGUERES W = Potència (W) U0 = tensió entre fases i neutre (V)

L = Longitud de la línia (m) R = resistència de c.c. (mOh)   Circuits Subministre Emergència

AV (%) Màxim on: U = Tensió del subministrament (V) on: X = reactància de c.c. (mOh)

Il·luminació : 3  % Fórmules corrent monofàsica s = Secció del cable de fase (mm²) ro = resistivitat del conductor (Oh mm2/m)   Circuits Subministre SAI

Força : 5  % K = Conductivitat (s/material) L = longitud del conductor (m)
Safata (ample): 150 cos  y = Factor de potencia. nC = nº de conductors
Safata (alçada): 60 SC = secció del conductor (mm2)

Secció efectiva (mm²) : 9.000 l = reactància del conductor (Oh mm2/m)

QUADRE

Potència Secció Polaritat Composició Conduc. Conduc. Icc Z Rf
càlcul per fase Línia de cablejat Safata Ø min ext. neutre protec. max acumul. acumul.

(kW) Receptor Simult. (kW) (V) Potència (A) (m) (mm) /Tub (mm) (mm) (mm) (KA) (mohm) (mohm)

PLANTA BAIXA. SB-2

L0.2 Subquadre SB-2 5,64 1 0,97 5,49 400 0,85 9,32 5 4 3P+N+T 5x4 0,39 0,10 0,93 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata - 4 4 8,11 31,28 28,72
LST.2 PRD 8

L2.1 Enllumenat E. Ralacional 1 0,10 1,8 1 0,17 230 0,90 0,83 40 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,54 0,24 1,16 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,40 633,56 316,72
L2.2 Enllumenat 02 Aules 1 0,27 1,8 1 0,48 230 0,90 2,31 38 2,5 1P+N+T 3x2,5 1,44 0,63 1,55 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,42 604,77 302,32
L2.3 Enllumenat 01 Aules 1 0,15 1,8 1 0,27 230 0,90 1,32 45 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,97 0,42 1,35 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,36 705,55 352,72
L2.4 Enllumenat Emerg 0,10 1 1 0,10 230 0,90 0,48 43 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,34 0,15 1,08 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,37 676,75 338,32
L2.5 Reserva
L2.6 Presses corrent E. Ralacional 1 0,15 1 1 0,15 230 0,85 0,77 55 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,65 0,28 1,21 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,30 849,53 424,72
L2.7 Presses corrent Aules 0,30 1 1 0,30 230 0,85 1,53 49 2,5 1P+N+T 3x2,5 1,16 0,51 1,43 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,33 763,14 381,52
L2.8 Reserva
L2.9 Presses corrent Diversos 1 2,20 1 1 2,20 230 0,85 11,25 15 2,5 1P+N+T 3x2,5 2,61 1,13 2,06 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,93 273,72 136,72
L2.10 Presses corrent Diversos 2 2,20 1 1 2,20 230 0,85 11,25 43 2,5 1P+N+T 3x2,5 7,48 3,25 4,18 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,37 676,75 338,32
L2.11 Reserva
L2.12 Fancoil UI-03 0,18 1,25 1 0,23 230 0,85 1,15 20 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,36 0,15 1,08 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,73 345,66 172,72
L2.13 Reserva
L2.14 Maniobra

LE.2 Subquadre SB-2E 0,68 1 1,51 1,02 400 0,85 1,74 5 4 3P+N+T 5x4 0,07 0,02 0,64 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata - 4 4 4,67 54,32 52,89
LST.2 PRD 8

LE2.1 Enllumenat E. Ralacional 2 0,08 1,8 1 0,14 230 0,90 0,66 40 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,43 0,19 0,83 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,37 681,90 340,89
LE2.2 Enllumenat 02 Aules 2 0,25 1,8 1 0,44 230 0,90 2,15 45 2,5 1P+N+T 3x2,5 1,58 0,69 1,33 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,34 753,88 376,89
LE2.3 Enllumenat 01 Aules 2 0,13 1,8 1 0,24 230 0,90 1,16 18 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,34 0,15 0,79 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,69 365,19 182,49
LE2.4 Enllumenat Escala 0,12 1,8 1 0,22 230 0,90 1,04 11 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,19 0,08 0,72 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,96 264,47 132,09
LE2.5 Enllumenat Emerg 0,10 1 1 0,10 230 0,90 0,48 12 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,09 0,04 0,68 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,91 278,86 139,29
LE2.6 Maniobra

LS.2 Subquadre SB-2S 3,20 1 0,80 2,56 400 0,85 4,35 5 4 3P+N+T 5x4 0,18 0,05 0,96 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata - 4 4 1,09 233,22 232,89
LST.2 PRD 8

LS2.1 Presses corrent E. Relacional 2 2,20 1 1 2,20 230 0,90 10,63 40 2,5 1P+N+T 3x2,5 6,96 3,02 3,98 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,37 681,90 340,89
LS2.2 Presses corrent Equips Wifi 1,00 1 1 1,00 230 0,90 4,83 45 2,5 1P+N+T 3x2,5 3,56 1,55 2,50 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,34 753,88 376,89
LS2.3 Alimentació Control 0,50 1 1 0,50 230 0,90 2,42 45 2,5 1P+N+T 3x2,5 1,78 0,77 1,73 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,34 753,88 376,89
LS2.4 Maniobra

SubTotal 5,64 kW 6,10 kW
Simultaneïtat 0,97 0,90

Potencia Resultant 5,49 kW 5,49 kW

SubTotal 0,68 kW 1,14 kW
Simultaneïtat 1,51 0,90

Potencia Resultant 1,02 kW 1,02 kW

SubTotal 3,20 kW 3,20 kW
Simultaneïtat 0,80 0,80

Potencia Resultant 2,56 kW 2,56 kW

Mater
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Fórmules corrent trifàsica Fórmules per al càlcul de Icc ICC = intensitat de c.c. Llegenda de colors
REF : 170421 c = factor de tensió (1,05 en c.c.max.)
PROJECTE : CENTRE FORMACIÓ I = Intensitat del corrent (A) m = factor de càrrega en vuit (1,05)   Circuits Subministre Normal

EMPLAÇAMENT : FIGUERES W = Potència (W) U0 = tensió entre fases i neutre (V)

L = Longitud de la línia (m) R = resistència de c.c. (mOh)   Circuits Subministre Emergència

AV (%) Màxim on: U = Tensió del subministrament (V) on: X = reactància de c.c. (mOh)

Il·luminació : 3  % Fórmules corrent monofàsica s = Secció del cable de fase (mm²) ro = resistivitat del conductor (Oh mm2/m)   Circuits Subministre SAI

Força : 5  % K = Conductivitat (s/material) L = longitud del conductor (m)
Safata (ample): 100 cos  y = Factor de potencia. nC = nº de conductors
Safata (alçada): 85 SC = secció del conductor (mm2)

Secció efectiva (mm²) : 8.500 l = reactància del conductor (Oh mm2/m)

QUADRE

Potència Secció Polaritat Composició Conduc. Conduc. Icc Z Rf
càlcul per fase Línia de cablejat Safata Ø min ext. neutre protec. max acumul. acumul.

(kW) Receptor Simult. (kW) (V) Potència (A) (m) (mm) /Tub (mm) (mm) (mm) (KA) (mohm) (mohm)

PLANTA PRIMERA. SB-3

L0.3 Subquadre SB-3 10,40 1 0,55 5,70 400 0,85 9,68 5 4 3P+N+T 5x4 0,40 0,10 1,04 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata - 4 4 8,11 31,28 28,72
LST.3 PRD 8

L3.1 Enllumenat Passadís 1 0,15 1,8 1 0,27 230 0,90 1,32 21 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,45 0,20 1,24 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,70 360,05 179,92
L3.2 Enllumenat 01 M. Empreses 1 0,19 1,8 1 0,34 230 0,90 1,65 15 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,00 1,04 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,93 273,72 136,72
L3.3 Enllumenat M. Empreses 1 0,46 1,8 1 0,82 230 0,90 3,97 15 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,00 1,04 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,93 273,72 136,72
L3.4 Enllumenat Emerg 0,10 1 1 0,10 230 0,90 0,48 21 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,17 0,07 1,11 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,70 360,05 179,92
L3.5 Enllumenat Passadís 2 0,15 1,8 1 0,27 230 0,90 1,32 18 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,39 0,17 1,21 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,80 316,88 158,32
L3.6 Enllumenat 05 M. Empreses 1 0,11 1,8 1 0,21 230 0,90 0,99 17 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,28 0,12 1,16 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,84 302,49 151,12
L3.7 Enllumenat Emerg 0,10 1 1 0,10 230 0,90 0,48 17 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,13 0,06 1,10 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,84 302,49 151,12
L3.8 Presses corrent Punts Treball 1 0,60 1 1 0,60 230 0,85 3,07 24 2,5 1P+N+T 3x2,5 1,14 0,49 1,54 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,63 403,23 201,52
L3.9 Presses corrent Punts Treball 2 0,75 1 1 0,75 230 0,85 3,84 18 2,5 1P+N+T 3x2,5 1,07 0,46 1,51 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,80 316,88 158,32
L3.10 Presses corrent Punts Treball 3 0,75 1 1 0,75 230 0,85 3,84 15 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,89 0,39 1,43 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,93 273,72 136,72
L3.11 Presses corrent Punts Treball 4 0,45 1 1 0,45 230 0,85 2,30 15 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,53 0,23 1,27 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,93 273,72 136,72
L3.12 Presses corrent Passadís 2,00 1 1 2,00 230 0,85 10,23 18 2,5 1P+N+T 3x2,5 2,85 1,24 2,28 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,80 316,88 158,32
L3.13 Presses corrent Diversos 1 2,00 1 1 2,00 230 0,85 10,23 12 2,5 1P+N+T 3x2,5 1,90 0,82 1,87 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 1,10 230,57 115,12
L3.14 Presses corrent Diversos 2 2,00 1 1 2,00 230 0,85 10,23 12 2,5 1P+N+T 3x2,5 1,90 0,82 1,87 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 1,10 230,57 115,12
L3.15 Reserva
L3.16 Fancoil M. Empreses 01 0,18 1,25 1 0,23 230 0,85 1,15 19 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,34 0,15 1,19 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,77 331,27 165,52
L3.17 Fancoil M. Empreses 2-4 0,27 1,25 1 0,34 230 0,85 1,73 19 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,51 0,22 1,26 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,77 331,27 165,52
L3.18 Fancoil M. Empreses 05 0,14 1,25 1 0,17 230 0,85 0,86 19 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,25 0,11 1,15 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,77 331,27 165,52
L3.19 Reserva
L3.20 Maniobra

LE.3 Subquadre SB-3E 0,89 1 1,71 1,53 400 0,85 2,59 5 4 3P+N+T 5x4 0,11 0,03 0,65 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 4 4 4,67 54,32 52,89
LST.3 PRD 8

LE3.1 Enllumenat Passadís 3 0,15 1,8 1 0,27 230 0,85 1,40 19 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,41 0,18 0,83 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,67 379,58 189,69
LE3.2 Enllumenat 01 M. Empreses 2 0,17 1,8 1 0,31 230 0,85 1,57 18 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,44 0,19 0,84 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,69 365,19 182,49
LE3.3 Enllumenat M. Empreses 2 0,46 1,8 1 0,82 230 0,85 4,20 18 2,5 1P+N+T 3x2,5 1,17 0,51 1,15 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,69 365,19 182,49
LE3.4 Enllumenat 05 M. Empreses 2 0,11 1,8 1 0,21 230 0,85 1,05 18 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,29 0,13 0,77 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,69 365,19 182,49
LE3.5 Reserva
LE3.6 Maniobra

Mater
ial

Conducció
Tensió 

aill.
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Coef.Potència
Descripció

Coef.

CÀLCULS DE BAIXA TENSIÓ
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Potència Secció Polaritat Composició Conduc. Conduc. Icc Z Rf
càlcul per fase Línia de cablejat Safata Ø min ext. neutre protec. max acumul. acumul.

(kW) Receptor Simult. (kW) (V) Potència (A) (m) (mm) /Tub (mm) (mm) (mm) (KA) (mohm) (mohm)
Mater

ial

Conducció
Tensió 

aill.

Caract. conduct.
Ident.

Coef.Potència
Descripció

Coef.
%parcial

Long.
Tip.

Tensió Factor de Intens.
%total

Caiguda de tensió

parcial

LS.3 Subquadre SB-3S 3,75 1 0,65 2,44 400 0,85 4,14 5 4 3P+N+T 5x4 0,17 0,04 0,98 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 4 4 2,28 111,18 110,49
LST.3 PRD 8

LS3.1 Presses corrent 01 M. Empreses 0,75 1 1 0,75 230 0,85 3,84 19 2,5 1P+N+T 3x2,5 1,13 0,49 1,14 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,67 379,58 189,69
LS3.2 Presses corrent M. Empreses 0,75 1 1 0,75 230 0,85 3,84 18 2,5 1P+N+T 3x2,5 1,07 0,46 1,11 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,69 365,19 182,49
LS3.3 Presses corrent 05 M. Empreses 0,75 1 1 0,75 230 0,85 3,84 18 2,5 1P+N+T 3x2,5 1,07 0,46 1,11 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,69 365,19 182,49
LS3.4 Presses corrent Equips Wifi 1,00 1 1 1,00 230 0,85 5,12 18 2,5 1P+N+T 3x2,5 1,42 0,62 1,27 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,69 365,19 182,49
LS3.5 Alimentació Control 0,50 1 1 0,50 230 0,85 2,56 18 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,71 0,31 0,96 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,69 365,19 182,49
LS3.6 Reserva
LS3.7 Maniobra

SubTotal 10,40 kW 11,40 kW
Simultaneïtat 0,55 0,50

Potencia Resultant 5,70 kW 5,70 kW

SubTotal 0,89 kW 1,61 kW
Simultaneïtat 1,71 0,95

Potencia Resultant 1,53 kW 1,53 kW

SubTotal 3,75 kW 3,75 kW
Simultaneïtat 0,65 0,65

Potencia Resultant 2,44 kW 2,44 kW
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Fórmules corrent trifàsica Fórmules per al càlcul de Icc ICC = intensitat de c.c. Llegenda de colors
REF : 170421 c = factor de tensió (1,05 en c.c.max.)
PROJECTE : CENTRE FORMACIÓ I = Intensitat del corrent (A) m = factor de càrrega en vuit (1,05)   Circuits Subministre Normal

EMPLAÇAMENT : FIGUERES W = Potència (W) U0 = tensió entre fases i neutre (V)

L = Longitud de la línia (m) R = resistència de c.c. (mOh)   Circuits Subministre Emergència

AV (%) Màxim on: U = Tensió del subministrament (V) on: X = reactància de c.c. (mOh)

Il·luminació : 3  % Fórmules corrent monofàsica s = Secció del cable de fase (mm²) ro = resistivitat del conductor (Oh mm2/m)   Circuits Subministre SAI

Força : 5  % K = Conductivitat (s/material) L = longitud del conductor (m)
Safata (ample): 100 cos  y = Factor de potencia. nC = nº de conductors
Safata (alçada): 85 SC = secció del conductor (mm2)

Secció efectiva (mm²) : 8.500 l = reactància del conductor (Oh mm2/m)

QUADRE

Potència Secció Polaritat Composició Conduc. Conduc. Icc Z Rf
càlcul per fase Línia de cablejat Safata Ø min ext. neutre protec. max acumul. acumul.

(kW) Receptor Simult. (kW) (V) Potència (A) (m) (mm) /Tub (mm) (mm) (mm) (KA) (mohm) (mohm)

PLANTA BADALOT - SB-4

L0.4 Subquadre SB-4 30,50 1 0,94 28,58 400 0,85 48,54 5 25 3P+N+T 5x25 0,32 0,08 0,82 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata - 25 25 16,04 15,81 9,82
LST.1 PRD 8

L4.1 Climatitzador CLAP F2.1 2,30 1,25 1 2,88 400 0,85 4,88 19 4 3P+N+T 5x4 0,78 0,19 1,02 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub - 4 4 2,64 96,12 95,32
L4.2 Climatitzador CLAP F2.2 1,50 1,25 1 1,88 400 0,85 3,18 21 2,5 3P+N+T 5x2,5 0,89 0,22 1,04 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub - 2,5 2,5 1,57 161,50 161,02
L4.3 Alimentació Recuperador clap 0,50 1 1 0,50 230 0,85 2,56 21 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,83 0,36 1,18 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,79 322,28 161,02
L4.4 Clima UE-01 14,70 1,25 1 18,38 400 0,85 31,20 22 16 3P+N+T 5x16 1,44 0,36 1,18 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø75 16 16 6,90 36,72 34,57
L4.5 Clima UE-02 11,30 1,25 1 14,13 400 0,85 23,99 28 10 3P+N+T 5x10 2,25 0,56 1,38 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø75 10 10 4,12 61,48 60,22
L4.6 Enllumenat Exterior 0,20 1,8 1 0,36 230 0,85 1,84 28 2,5 1P+N+T 3x2,5 0,80 0,35 1,17 RZ1-K 0,6/1kV Cu Safata/Tub Ø20 2,5 2,5 0,60 423,02 211,42
L4.7 Reserva
L4.8 Maniobra

SubTotal 30,50 kW 38,11 kW
Simultaneïtat 0,94 0,75

Potencia Resultant 28,58 kW 28,58 kW

CÀLCULS DE BAIXA TENSIÓ

Càlculs de quadres elèctrics

%parcial
Long.

Conducció

PLANTA BADALOT - SB-4

Tensió 
aill.

Caract. conduct.
Factor de Intens.

parcial

Caiguda de tensió

%total Tip.
Tensió
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Proyecto 1

22.12.2017

Proyecto elaborado por Exteriores Neinor
Teléfono

Fax
e-Mail

Office / Output en hoja simple

Altura del local: 2.650 m, Altura de montaje: 2.717 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:68

Superficie � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 339 146 490 0.432

Suelo 20 272 145 365 0.534

Techo 70 66 46 352 0.704

Paredes (10) 50 156 51 264 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.150 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.44 W/m² = 1.60 W/m²/100  lx (Base: 35.25 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
LAMP 14741500 FIL LED G2 OPAL REC 
3000 WW WH. (1.000) 

1900 1900 21.3

Total: 17096 Total: 17100 191.7
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Proyecto 1

22.12.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aules 01 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.650 m, Altura de montaje: 2.650 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:73

Superficie � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 554 150 868 0.270

Suelo 20 461 160 699 0.348

Techo 70 90 60 111 0.673

Paredes (10) 50 186 67 315 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.150 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.99 W/m² = 1.26 W/m²/100  lx (Base: 45.69 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 15
LAMP 14740553 FIL LED G2 PRISM REC 
3000 NW GR. (1.000) 

2148 2149 21.3

Total: 32224 Total: 32235 319.5
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Proyecto 1

22.12.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Aules 02 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.650 m, Altura de montaje: 2.650 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:103

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 594 139 889 0.235

Suelo 20 508 173 729 0.339

Techo 70 101 62 136 0.614

Paredes (18) 50 212 77 378 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.150 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.43 W/m² = 1.25 W/m²/100  lx (Base: 77.37 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 27
LAMP 14740553 FIL LED G2 PRISM REC 
3000 NW GR. (1.000) 

2148 2149 21.3

Total: 58003 Total: 58023 575.1
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Proyecto 1

22.12.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Espai Relacional 01 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.650 m, Altura de montaje: 2.650 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:81

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 392 91 677 0.232

Suelo 20 324 101 482 0.312

Techo 70 68 42 106 0.620

Paredes (14) 50 148 49 378 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.150 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.24 W/m² = 1.34 W/m²/100  lx (Base: 36.56 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
LAMP 14740553 FIL LED G2 PRISM REC 
3000 NW GR. (1.000) 

2148 2149 21.3

Total: 19334 Total: 19341 191.7
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Proyecto 1

22.12.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Mòdul empreses 01 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.650 m, Altura de montaje: 2.650 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:124

Superficie � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 423 71 722 0.168

Suelo 20 361 92 536 0.255

Techo 70 79 45 164 0.561

Paredes (16) 50 180 39 1304 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.44 W/m² = 1.52 W/m²/100  lx (Base: 62.81 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 19
LAMP 14740553 FIL LED G2 PRISM REC 3000 NW GR. 
(1.000) 

2148 2149 21.3

Total: 40817 Total: 40831 404.7
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Proyecto 1

22.12.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Mòdul empreses / Output en hoja simple

Altura del local: 2.650 m, Altura de montaje: 2.650 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:89

Superficie � [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 554 168 834 0.304

Suelo 20 431 180 654 0.417

Techo 70 91 58 110 0.639

Paredes (4) 50 209 70 398 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.150 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.01 W/m² = 1.45 W/m²/100  lx (Base: 21.28 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 8
LAMP 14740553 FIL LED G2 PRISM REC 3000 NW GR. 
(1.000) 

2148 2149 21.3

Total: 17186 Total: 17192 170.4
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Proyecto 1

22.12.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Passadís P1 Fase 2 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.650 m, Altura de montaje: 2.717 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:168

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 348 162 433 0.466

Suelo 20 257 134 308 0.522

Techo 70 70 39 136 0.562

Paredes (26) 50 175 59 394 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.150 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.29 W/m² = 2.09 W/m²/100  lx (Base: 46.74 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 16
LAMP 14741500 FIL LED G2 OPAL REC 3000 WW WH. 
(1.000) 

1900 1900 21.3

Total: 30394 Total: 30400 340.8
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Proyecto 1

22.12.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Vestíbul mòdul empreses 01 / Output en hoja simple

Altura del local: 2.650 m, Altura de montaje: 2.717 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:51

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 234 68 416 0.292

Suelo 20 175 63 270 0.360

Techo 70 44 26 303 0.580

Paredes (6) 50 97 27 198 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.150 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.80 W/m² = 1.62 W/m²/100  lx (Base: 22.41 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
LAMP 14741500 FIL LED G2 OPAL REC 3000 WW WH. 
(1.000) 

1900 1900 21.3

Total: 7598 Total: 7600 85.2
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REF : 170421

PROJECTE: Centre Formació 

EMPLAÇAMENT: Figueres

LLISTAT DE PUNTS DE CONTROL

TIPUS DE SENYAL E.T. E.A. E.D. S.A. S.D. MATERIAL DE CAMP U.

PLANTA COBERTA

CONDICIONS EXTERIORS

SONDA Tª I HUMITAT EXTERIOR 1 1

CLIMATITZADOR AIRE PRIMARI (FASE I)

P/M VENTILADOR IMPULSIÓ 1 Aturada en cas incendi

ESTAT CONTECTOR i TERMIC VENTILADOR IMPULSIÓ 1 Conntector i termic seriat

P/M VENTILADOR RETORN 1 Aturada en cas incendi

ESTAT CONTECTOR i TERMIC VENTILADOR RETORN 1 Conntector i termic seriat

TEMPERATURA  RETORN 1

TEMPERATURA IMPULSIO 1

HUMITAT RETORN 1

HUMITAT IMPULSIO 1

MANDO COMPORTES MOTORITZADES 2

COMANDAMENT BATERIES VRV 1

INTERRUPTOR ACCIONAMENT 1

PRESOSTAT FILTRES 1

CLIMATITZADOR AIRE PRIMARI (FASE II)

P/M VENTILADOR IMPULSIÓ 1 Aturada en cas incendi

ESTAT CONTECTOR i TERMIC VENTILADOR IMPULSIÓ 1 Conntector i termic seriat

ACTUACIÓ PROPORCIONAL VENTILADOR EC 1

P/M VENTILADOR RETORN 1 Aturada en cas incendi

ESTAT CONTECTOR i TERMIC VENTILADOR RETORN 1 Conntector i termic seriat

ACTUACIÓ PROPORCIONAL VENTILADOR EC 1

P/M VENTILADOR RECUPERADOR ROTATIU 1 Aturada en cas incendi

ESTAT CONTECTOR i TERMIC RECUPERADOR ROTATIU 1 Conntector i termic seriat

TEMPERATURA  RETORN 1

TEMPERATURA IMPULSIO 1

HUMITAT RETORN 1

HUMITAT IMPULSIO 1

MANDO COMPORTES MOTORITZADES 2

COMANDAMENT BATERIES VRV 1

INTERRUPTOR ACCIONAMENT 1

PRESOSTAT FILTRES 1

QUALITAT AIRE AMBIENT (SONDA CO RETORN) 1

p
g
i pgigrup

G I R O N A · B A R C E L O N A · M A D R I D

CONSULTORIA INTEGRAL D'ENGINYERIA
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REF : 170421

PROJECTE: Centre Formació 

EMPLAÇAMENT: Figueres

LLISTAT DE PUNTS DE CONTROL

TIPUS DE SENYAL E.T. E.A. E.D. S.A. S.D. MATERIAL DE CAMP U.

p
g
i pgigrup

G I R O N A · B A R C E L O N A · M A D R I D

CONSULTORIA INTEGRAL D'ENGINYERIA

EXTRACTORS (FASE I)

P/M EXTRACTORS 1 Aturada en cas incendi

ESTAT CONTECTOR i TERMIC EXTRACTORS 1 Conntector i termic seriat

PRODUCCIÓ SOLAR TERMICA (FASE 1)

RADIACIÓ SOLAR 1

TEMPERATURA ENTRADA / SORTIDA COLECTOR SOLAR 2

PLANTA PRIMERA

ENLLUMENAT (FASE 1)

P/M ENCESA ENLLUMENAT 3

ESTAT ENCESA ENLLUMENAT 3 Conntector i termic seriat

ENLLUMENAT (FASE 2)

P/M ENCESA ENLLUMENAT 3

ESTAT ENCESA ENLLUMENAT 3 Conntector i termic seriat

PLANTA BAIXA

ENLLUMENAT (FASE 1)

P/M ENCESA ENLLUMENAT 3

ESTAT ENCESA ENLLUMENAT 3 Conntector i termic seriat

ENLLUMENAT (FASE 2)

P/M ENCESA ENLLUMENAT 3

ESTAT ENCESA ENLLUMENAT 3 Conntector i termic seriat
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REF : 170421

PROJECTE: Centre Formació 

EMPLAÇAMENT: Figueres

LLISTAT DE PUNTS DE CONTROL

TIPUS DE SENYAL E.T. E.A. E.D. S.A. S.D. MATERIAL DE CAMP U.

p
g
i pgigrup

G I R O N A · B A R C E L O N A · M A D R I D

CONSULTORIA INTEGRAL D'ENGINYERIA

PLANTA SOTERRANI

ENLLUMENAT (FASE 2)

P/M ENCESA ENLLUMENAT 3

ESTAT ENCESA ENLLUMENAT 3 Conntector i termic seriat

SAI (FASE 1)

P/M SAI 1

ESTAT SAI 1 Conntector i termic seriat

NIVELL BATERIA SAI 1

ALARMA 1

GRUP BOMBEIG FECALS (FASE 1)

P/M BOMBA GRUP BOMBEIG FECALS 2

ESTAT CONTECTOR i TERMIC BOMBA GRUP BOMBEIG 2 Conntector i termic seriat

ALARMA 1

CIRCUIT PRODUCCIÓ A.C.S. (FASE 1)

P/M BOMBA RECIRCULACIÓ ACS 1

ESTAT CONTACTOR i TERMIC BOMBA RECIRCULACIÓ ACS 1 Conntector i termic seriat

SONDA Tª DIPÒSIT D1 1

SONDA Tª RECIRCULACIÓ 2

P/M BOMBA PRIMARI SOLAR 2

ESTAT CONTECTOR i TERMIC BOMBA PRIMARI SOLAR 2 Conntector i termic seriat

INTEGRACIONS

INTEGRACIÓ SISTEMA DETECCIÓ INCENDIS (NOTIFIER) 125 elements

INTEGRACIÓ SISTEMA CLIMATITZACIÓ (DAIKIN) 38 unitats interiors, 6 unitats exteriors

TOTAL PUNTS DE CONTROL 14 3 34 8 27

Archivo :170421 - Llistat de punts control
22/12/2017 Página 3  de 3
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REF : 170421

PROJECTE : COMPLEX MULTIFUNCIONAL
EMPLAÇAMENT : FIGUERES

Fòrmula de Flamand Ø<50mm  ∆h pèrdua càrrega (m.c.a.)
 L longitud conducte (m)

a on  F coeficient material
 V velocitat (m/s)
 D diàmetre (m)

Pressió a l'inici: 55 m.c.a. 5,5 bars

Cabal de Diàmetre Velocitat Desnivell Pèrdua Pressió
càlcul Interior fluïd real equivalent ascendent Pressió acc. en B.I.E
(l/s) (mm) (m/s) (m) (m) (m) (m.c.a./ml) (m.c.a) (m.c.a) (bar)

A-B 3,3 PE110 79,8 0,66 15 18,0 0 PE 0,00054 0,006 0,1 0,1
B-C 3,3 Acer 3 80,8 0,64 6 7,2 0 Acer Negre 0,00074 0,008 0,1 0,2
C-D 3,3 Acer 3 80,8 0,64 12 14,4 0 Acer Negre 0,00074 0,008 0,1 0,3

Bie nº1 1,7 Acer 2 53,0 0,77 20 24,0 3,5 Acer Negre 0,00074 0,018 0,4 4,2 5,1
Bie nº2 1,7 Acer 1 1/2 41,8 1,24 12 14,4 3,5 Acero Negro 0,00074 0,057 0,8 8,5 4,6

Càlcul de les B.I.E. de 25 mm

Segons Regles Tècniques CEPREVEN RT2-BIE

Tram
Longitud

càrrega tram
Pèrdua

∆h=L·F·V1'75·D·-1'25

Material
Canonada

Diàmetre 
Nominal

Coeficient
Material

engineering
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REF: Paràmetres de disseny:

PROJECTE: temp. HR Ve Ha

ºC % m³/kg gr/kg
Condicions aire primari a l'estiu: 15 94 0,829 9,99 altitud
Condicions aire primari hivern: 20 82 0,847 11,99
Condicions interiors a l'estiu: 24,0 50 0,854 9,30 Ce
Condicions interiors a l'hivern: 21 50 0,844 7,73 Clev
Condicions exteriors a l'estiu: 32 66 0,887 18,76 Coeficient de majoración a l'estiu:
Condicions exteriors a l'hivern: 0,1 85 0,778 3,20 Coeficient de majoración a l'hivern:

(m²) (m³/h) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) kg/kg kg/kg (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) (w/m²) (w/m²) (m³/h) (m³/h)

subtotals 360,6 6044 ##### ##### ##### ##### ##### ##### 27,91 6,61 34,52 12,17 -18,23 3,40 1,98 10,65 11,01 21,66 15,57 60 43 3.159 3.298

invierno invierno invierno

sensible latent total total sensible latent total sensible latente total total

(m²) (m³/h) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) kg/kg kg/kg (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) (kw) (w/m²) (w/m²) (m³/h) (m³/h)

24,8 90 24,0 21,0 14,0 35,0 -0,1 -0,4 0,56 0,09 0,65 0,56 -0,27 0,05 0,03 0,32 0,15 0,47 0,65 19 26 94 137

14,7 45 24,0 21,0 14,0 35,0 0,0 -0,2 0,38 0,08 0,46 0,32 -0,14 0,03 0,01 0,27 0,12 0,38 0,37 26 25 80 78

13,4 45 24,0 21,0 14,0 35,0 0,0 -0,2 0,82 0,05 0,87 0,64 -0,14 0,03 0,01 0,75 0,08 0,84 0,72 62 54 223 153

15,7 45 24,0 21,0 14,0 35,0 0,0 -0,2 1 0,08 1,08 0,58 -0,14 0,03 0,01 0,95 0,12 1,07 0,65 68 42 282 139

10,5 45 24,0 21,0 14,0 35,0 0,0 -0,2 0,86 0,04 0,9 0,51 -0,14 0,03 0,01 0,80 0,07 0,87 0,58 83 55 236 122

23,6 90 24,0 21,0 14,0 35,0 -0,1 -0,4 1,27 0,16 1,43 0,67 -0,27 0,05 0,03 1,10 0,23 1,33 0,77 56 33 326 163

22,4 90 24,0 21,0 14,0 35,0 -0,1 -0,4 1,21 0,16 1,37 0,61 -0,27 0,05 0,03 1,03 0,23 1,26 0,70 56 31 306 149

22,4 90 24,0 21,0 14,0 35,0 -0,1 -0,4 1,21 0,16 1,37 0,61 -0,27 0,05 0,03 1,03 0,23 1,26 0,70 56 31 306 149

22,4 90 24,0 21,0 14,0 35,0 -0,1 -0,4 1,21 0,16 1,37 0,61 -0,27 0,05 0,03 1,03 0,23 1,26 0,70 56 31 306 149

22,4 270 24,0 21,0 14,0 35,0 -0,2 -1,2 1,43 0,27 1,7 0,61 -0,81 0,15 0,09 0,68 0,46 1,14 0,77 51 34 201 163

22,4 270 24,0 21,0 14,0 35,0 -0,2 -1,2 1,43 0,27 1,7 0,62 -0,81 0,15 0,09 0,68 0,46 1,14 0,78 51 35 201 165

17,1 90 24,0 21,0 14,0 35,0 -0,1 -0,4 1,46 0,11 1,57 0,94 -0,27 0,05 0,03 1,31 0,18 1,48 1,07 87 62 388 226

13,1 360 24,0 21,0 14,0 35,0 -0,2 -1,5 1,62 0,26 1,88 0,63 -1,09 0,20 0,12 0,59 0,51 1,10 0,82 84 63 174 174

24 270 24,0 21,0 14,0 35,0 -0,2 -1,2 2,02 0,26 2,28 0,94 -0,81 0,15 0,09 1,33 0,45 1,78 1,13 74 47 393 240

17 360 24,0 21,0 14,0 35,0 -0,2 -1,5 2,18 0,28 2,46 0,54 -1,09 0,20 0,12 1,20 0,53 1,73 0,72 102 43 357 153

17 1395 24,0 21,0 14,0 35,0 -1,0 -5,9 3,25 1,51 4,76 0,76 -4,21 0,79 0,46 -1,05 2,52 1,47 1,34 87 79 -312 284

17 1935 24,0 21,0 14,0 35,0 -1,3 -8,2 4,88 2,09 6,97 1,41 -5,84 1,09 0,63 -1,05 3,50 2,45 2,25 144 132 -312 476

40,7 464 24,0 21,0 14,0 35,0 -0,3 -2,0 1,12 0,58 1,7 0,61 -1,40 0,26 0,15 -0,31 0,93 0,62 0,84 15 21 -91 178

00-PB 00PB:Aules01

00-PB 00PB:Aules02

00-PS 00PS:Office

0,29
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RESUM DE CÀRREGUES TÈRMIQUES

0

EMPLAÇAMENT:
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càrregues tèrmiques sense ventilació càrrega de ventilació càrregues tèrmiques amb ventilació

verano

es
tiu

cabal impulsió clima
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tiu

01-P1

01P1:Empreses05
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verano verano
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2427 kj/kg

1,1

1,1

ràtio

01-P1

01-P1

01-P1

01-P1

01-P1

01P1:Empreses01

01P1:Empreses051

01P1:Empreses053

01P1:Empreses052

01P1:Empreses02

01-P1

01P1:Relacional01

02-P1

01-P1

01-P1

01-P1

01P1:Empreses021

01P1:Empreses03

01P1:Empreses031

01-P1

02P1:Treball

01P1:Empreses041
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REF:

PROJECTE:

hivern invierno invierno

sensible latent total total sensible latent total total sensible latent total total

(kw) (kw) (kw) (kw) (m³/h) (kw) (kw) (kw) (kw) (m³/h) (kw) (kw) (kw) (kw) (m³/h)

01P1:Empreses01 0,32 0,15 0,47 0,65 137 UI1 1 1,60 0,20 1,80 2,50 540 1,28 0,05 1,33 1,85 403

01P1:Empreses05 0,27 0,12 0,38 0,37 80 UI1 1 1,60 0,20 1,80 2,50 540 1,33 0,08 1,42 2,13 460

01P1:Empreses051 0,75 0,08 0,84 0,72 223 UI1 1 1,60 0,20 1,80 2,50 540 0,85 0,12 0,96 1,78 317

01P1:Empreses053 0,95 0,12 1,07 0,65 282 UI1 1 1,60 0,20 1,80 2,50 540 0,65 0,08 0,73 1,85 258

0,80 0,07 0,87 0,58 236 UI1 1 1,60 0,20 1,80 2,50 540 0,80 0,13 0,93 1,92 304

01P1:Empreses02 1,10 0,23 1,33 0,77 326 UI2 1 1,90 0,40 2,30 3,20 540 0,80 0,17 0,97 2,43 214

01P1:Empreses021 1,03 0,23 1,26 0,70 306 UI2 1 1,90 0,40 2,30 3,20 540 0,87 0,17 1,04 2,50 234

1,03 0,23 1,26 0,70 306 UI2 1 1,90 0,40 2,30 3,20 540 0,87 0,17 1,04 2,50 234

1,03 0,23 1,26 0,70 306 UI2 1 1,90 0,40 2,30 3,20 540 0,87 0,17 1,04 2,50 234

0,68 0,46 1,14 0,77 201 UI2 1 1,90 0,40 2,30 3,20 540 1,22 -0,06 1,16 2,43 339

0,68 0,46 1,14 0,78 201 UI2 1 1,90 0,40 2,30 3,20 540 1,22 -0,06 1,16 2,42 339

1,31 0,18 1,48 1,07 388 UI2 1 1,90 0,40 2,30 3,20 540 0,59 0,22 0,82 2,13 152

0,59 0,51 1,10 0,82 174 UI3 1 2,30 0,60 2,90 4,00 570 1,71 0,09 1,80 3,18 396

1,33 0,45 1,78 1,13 393 UI3 1 2,30 0,60 2,90 4,00 570 0,97 0,15 1,12 2,87 177

1,20 0,53 1,73 0,72 357 UI3 1 2,30 0,60 2,90 4,00 570 1,10 0,07 1,17 3,28 213

-1,05 2,52 1,47 1,34 284 UI3 1 2,30 0,60 2,90 4,00 570 3,35 -1,92 1,43 2,66 286

-1,05 3,50 2,45 2,25 476 UI3 2 4,60 1,20 5,80 8,00 1140 5,65 -2,30 3,35 5,75 664

00PS:Office -0,31 0,93 0,62 0,84 178 UI2 1 1,90 0,40 2,30 3,20 540 2,21 -0,53 1,68 2,36 362
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SELECCIÓ UNITATS INTERIORS
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REF : 170421 UNITATS: varies

PROJECTE : Centre Formació REFERENCIA: UI-1
LOCALITZACIÓ : Figueres CABAL IMPULSIÓ: 540 m³/h PÉRDIDA DE CARGA FANCOIL: 4,15 mm.c.a.

Longitut Longitut Cabal Velocitat Diametre Area real: Per metre Accessoris Total Tram Acumulada

Inici Final (m) eq. (m) (m3/h) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (m2) (mm.c.a./m)  (mm.c.a):) (mm.c.a) (mm.c.a)
Impulsió

1 1,5 1,8 540,0 3,9 200 200 220,32 0,038 0,10 0,50 0,68 2,97
2 R1 1,0 1,2 540,0 4,8 - - 200,00 0,031 0,16 2,10 2,29 2,29

Longitut Longitut Cabal Velocitat Diametre Area real: Per metre Accessoris Total Tram Acumulada

Inici Final (m) eq. (m) (m3/h) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (m2) (mm.c.a./m)  (mm.c.a):) (mm.c.a) (mm.c.a)
Retorn

1 2,0 2,3 540,0 3,9 200 200 220,32 0,038 0,10 0,25 0,48 1,17
2 R1 1,0 1,2 540,0 4,8 - - 200,00 0,031 0,16 0,50 0,69 0,69

          Tramo Dimensions
CONDUCTE AIRE SECCIÓ PÈRDUES DE CARREGA

CALCUL CONDUCTES FANCOIL

CONDUCTE AIRE SECCIÓ PÈRDUES DE CARREGA

DimensionsTram



REF : 170421 UNITATS: varies

PROJECTE : Centre Formació REFERENCIA: UI-2
LOCALITZACIÓ : Figueres CABAL IMPULSIÓ: 540 m³/h PÉRDIDA DE CARGA FANCOIL: 7,83 mm.c.a.

Longitut Longitut Cabal Velocitat Diametre Area real: Per metre Accessoris Total Tram Acumulada

Inici Final (m) eq. (m) (m3/h) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (m2) (mm.c.a./m)  (mm.c.a):) (mm.c.a) (mm.c.a)
Impulsió

1 6,0 7,2 540,0 3,9 200 200 220,32 0,038 0,10 0,50 1,22 4,68
2 3,0 3,6 270,0 2,0 200 200 220,32 0,038 0,03 0,00 0,10 3,46
3 R1 1,0 1,2 270,0 3,7 - - 160,00 0,020 0,13 3,20 3,36 3,36

Longitut Longitut Cabal Velocitat Diametre Area real: Per metre Accessoris Total Tram Acumulada

Inici Final (m) eq. (m) (m3/h) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (m2) (mm.c.a./m)  (mm.c.a):) (mm.c.a) (mm.c.a)
Retorn

1 3,0 3,5 540,0 3,9 200 200 220,32 0,038 0,10 0,25 0,60 3,14
2 R1 1,0 1,2 540,0 7,5 - - 160,00 0,020 0,47 2,00 2,55 2,55

          Tramo Dimensions

Tram Dimensions

CONDUCTE AIRE SECCIÓ PÈRDUES DE CARREGA

CALCUL CONDUCTES FANCOIL

CONDUCTE AIRE SECCIÓ PÈRDUES DE CARREGA



REF : 170421 UNITATS: varies

PROJECTE : Centre Formació REFERENCIA: UI-3
LOCALITZACIÓ : Figueres CABAL IMPULSIÓ: 570 m³/h PÉRDIDA DE CARGA FANCOIL: 6,47 mm.c.a.

Longitut Longitut Cabal Velocitat Diametre Area real: Per metre Accessoris Total Tram Acumulada

Inici Final (m) eq. (m) (m3/h) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (m2) (mm.c.a./m)  (mm.c.a):) (mm.c.a) (mm.c.a)
Impulsió

1 2,0 2,4 570,0 4,2 200 200 220,32 0,038 0,11 0,50 0,77 3,11
2 1,0 1,2 190,0 1,4 200 200 220,32 0,038 0,01 0,00 0,02 2,34
3 R1 2,0 2,4 270,0 3,7 - - 160,00 0,020 0,13 2,00 2,32 2,32

Longitut Longitut Cabal Velocitat Diametre Area real: Per metre Accessoris Total Tram Acumulada

Inici Final (m) eq. (m) (m3/h) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (m2) (mm.c.a./m)  (mm.c.a):) (mm.c.a) (mm.c.a)
Retorn

1 4,0 4,6 570,0 4,2 200 200 220,32 0,038 0,11 0,25 0,76 3,36
2 R1 1,0 1,2 570,0 7,9 - - 160,00 0,020 0,52 2,00 2,60 2,60

          Tramo Dimensions

Tram Dimensions

CONDUCTE AIRE SECCIÓ PÈRDUES DE CARREGA

CALCUL CONDUCTES FANCOIL

CONDUCTE AIRE SECCIÓ PÈRDUES DE CARREGA



REF : 170421 UNITATS: varies

PROJECTE : Centre Formació REFERENCIA: UI-4
LOCALITZACIÓ : Figueres CABAL IMPULSIÓ: 900 m³/h PÉRDIDA DE CARGA FANCOIL: 9,16 mm.c.a.

Longitut Longitut Cabal Velocitat Diametre Area real: Per metre Accessoris Total Tram Acumulada

Inici Final (m) eq. (m) (m3/h) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (m2) (mm.c.a./m)  (mm.c.a):) (mm.c.a) (mm.c.a)
Impulsió

1 11,0 13,2 900,0 4,4 300 200 268,74 0,057 0,10 0,50 1,78 4,11
2 2,0 2,4 450,0 3,3 200 200 220,32 0,038 0,07 0,00 0,17 2,33
3 R1 1,0 1,2 270,0 3,7 - - 160,00 0,020 0,13 2,00 2,16 2,16

Longitut Longitut Cabal Velocitat Diametre Area real: Per metre Accessoris Total Tram Acumulada

Inici Final (m) eq. (m) (m3/h) (m/s) B (mm) H (mm) eq. (mm) (m2) (mm.c.a./m)  (mm.c.a):) (mm.c.a) (mm.c.a)
Retorn

1 2,0 2,3 900,0 4,4 300 200 268,74 0,057 0,10 0,25 0,47 5,05
2 R1 1,0 1,2 900,0 12,4 - - 160,00 0,020 1,20 3,20 4,58 4,58

          Tramo Dimensions

Tram Dimensions

CONDUCTE AIRE SECCIÓ PÈRDUES DE CARREGA

CALCUL CONDUCTES FANCOIL

CONDUCTE AIRE SECCIÓ PÈRDUES DE CARREGA
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REF: Observaciones:
PROJECTE: Qualitat de l'aire exterior:ODA 2 Aportació Extracció
EMPLAÇAMENT: Subtotal: 6044 m³/h 6044 m³/h

Rati ocup. Ocup. Aportació Extracció
(m²/pers.) (pers.) previ final (m³/h) (m³/h)

Espai relacional 1 P1 Oficines 6 pers. CLAP-F2 45 m³/h x pers. - 6 F6 F8 IDA 2 270 270

Espai relacional 2 P1 Oficines 8 pers. CLAP-F2 45 m³/h x pers. - 8 F6 F8 IDA 2 360 360

Serveis tecnics 01 P1 Oficines 2 pers. CLAP-F2 45 m³/h x pers. - 2 F6 F8 IDA 2 90 90

Modul empreses 01 P1 Oficines 2 pers. CLAP-F2 45 m³/h x pers. - 2 F6 F8 IDA 2 90 90

Modul empreses 02 P1 Oficines 4 pers. CLAP-F2 45 m³/h x pers. - 4 F6 F8 IDA 2 180 180

Modul empreses 03 P1 Oficines 4 pers. CLAP-F2 45 m³/h x pers. - 4 F6 F8 IDA 2 180 180

Modul empreses 04 P1 Oficines 12 pers. CLAP-F2 45 m³/h x pers. - 12 F6 F8 IDA 2 540 540

Modul empreses 05 P1 Oficines 4 pers. CLAP-F2 45 m³/h x pers. - 4 F6 F8 IDA 2 180 180

Espai relacional 1 PB Oficines 8 pers. CLAP-F2 45 m³/h x pers. - 8 F6 F8 IDA 2 360 360

Aula 01 PB Aules 31 pers. CLAP-F2 45 m³/h x pers. - 31 F6 F8 IDA 2 1.395 1.395

Aula 02 PB Aules 43 pers. CLAP-F2 45 m³/h x pers. - 43 F6 F8 IDA 2 1.935 1.935

Office 01 PS Office 16 pers. CLAP-F2 29 m³/h x pers. - 16 F6 F7 IDA 3 464 464

Tipus d'ús VariableLocal Criteri ventilació
Filtre

CategoriaPlanta Màquina

CÀLCUL CABALS DE VENTILACIÓ

170421

Complex Multifuncional

FIGUERES

engineering



Dades projecte: Fórmules de càlcul:

REF: 170421

PROJECTE: Centre Formació Deq: diàmetre equivalent (mm)
EMPLAÇAMENT: Figueres

▲P: pèrdua de carrega (mm.c.a./m)
Paràmetres de disseny:

Mètode de càlcul : Red predeterminada V: velocitat (m/s)
Tipus de material (principal) : Chapa de acero galvanizado

Tipus de material (terminals) : Chapa circular (SPIRO) B, H:  ample, alt conducte (mm)
Tipus d'aplicació

Temperatura : 15 ºC

Alçada sobre el nivell del mar : 0 m Resultat de càlcul:

Densitat de l'aire : 1,2247 kg/m³   Superfície per boca :

Viscositat dinàmica : 17,95E-06 Pa·s   Número de boques :

Viscositat cinemàtica : 14,66E-06 m²/s   Pèrdua de carrega :

  Desequilibri màxim :

Alçada màxima : 250 mm   Es dona entre els trams :

Coef. de Long.Equiv.: 1,2   Cabal màxim

Pèrdua de carrega unitària :   Superfície TOTAL (sense majorar):

Cabal Unitat terminal Velocitat

Ubicació Material Longitud Per metre Per tram Acumulada

Planta (m) (m3/h) B (mm) H (mm) (mm) (m/s) (mm.c.a/ml) (mm.c.a) (mm.c.a) (m2)

1 PC Chapa de acero galvanizado 7,0 m   6.045 m³/h  700 mm  400 mm  6,00 m/s 0,075 mmca/ml 0,63 mmca 0,63 mmca 15,4 m²    

2 1 P1 Chapa de acero galvanizado 4,0 m   2.925 m³/h  400 mm  400 mm  5,08 m/s 0,074 mmca/ml 0,35 mmca 0,99 mmca 6,4 m²    

3 2 P1 Chapa de acero galvanizado 6,0 m   1.170 m³/h  250 mm  250 mm  273 mm  5,20 m/s 0,137 mmca/ml 0,98 mmca 1,97 mmca 6,0 m²    

4 3 P1 Chapa de acero galvanizado 1,0 m   990 m³/h  250 mm  250 mm  273 mm  4,40 m/s 0,100 mmca/ml 0,12 mmca 2,09 mmca 1,0 m²    

5 4 P1 Chapa de acero galvanizado 6,0 m   810 m³/h  250 mm  200 mm  244 mm  4,50 m/s 0,121 mmca/ml 0,87 mmca 2,96 mmca 5,4 m²    

6 5 P1 Chapa de acero galvanizado 1,0 m   630 m³/h  200 mm  200 mm  219 mm  4,38 m/s 0,131 mmca/ml 0,16 mmca 3,12 mmca 0,8 m²    

7 2 PB Chapa de acero galvanizado 12,0 m   1.755 m³/h  350 mm  250 mm  322 mm  5,57 m/s 0,129 mmca/ml 1,85 mmca 2,84 mmca 14,4 m²    

8 1 P1 Chapa de acero galvanizado 5,0 m   3.120 m³/h  400 mm  400 mm  5,42 m/s 0,083 mmca/ml 0,50 mmca 1,13 mmca 8,0 m²    

9 8 P1 Chapa de acero galvanizado 4,0 m   720 m³/h  200 mm  200 mm  219 mm  5,00 m/s 0,167 mmca/ml 0,80 mmca 1,93 mmca 3,2 m²    

10 9 P1 Chapa de acero galvanizado 1,0 m   450 m³/h  200 mm  150 mm  189 mm  4,17 m/s 0,145 mmca/ml 0,17 mmca 2,11 mmca 0,7 m²    

11 8 PB Chapa de acero galvanizado 4,0 m   2.400 m³/h  450 mm  250 mm  363 mm  5,93 m/s 0,128 mmca/ml 0,62 mmca 1,75 mmca 5,6 m²    

12 11 PB Chapa de acero galvanizado 2,0 m   1.936 m³/h  400 mm  250 mm  343 mm  5,38 m/s 0,113 mmca/ml 0,27 mmca 2,02 mmca 2,6 m²    

13 3 P1 Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   180 m³/h  150 mm  2,83 m/s 0,087 mmca/ml 0,10 mmca 2,08 mmca

14 4 P1 Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   180 m³/h  150 mm  2,83 m/s 0,087 mmca/ml 0,10 mmca 2,20 mmca

15 5 P1 Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   180 m³/h  150 mm  2,83 m/s 0,087 mmca/ml 0,10 mmca 3,07 mmca

16 6 P1 Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   270 m³/h  150 mm  4,24 m/s 0,184 mmca/ml 0,22 mmca 3,34 mmca

17 6 P1 Chapa circular (SPIRO) 6,0 m   360 m³/h  150 mm  5,66 m/s 0,314 mmca/ml 2,26 mmca 5,38 mmca

18 7 PB Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   1.395 m³/h  300 mm  5,48 m/s 0,125 mmca/ml 0,15 mmca 2,99 mmca

19 7 PB Chapa circular (SPIRO) 12,0 m   360 m³/h  150 mm  5,66 m/s 0,314 mmca/ml 4,52 mmca 7,36 mmca

20 9 P1 Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   270 m³/h  150 mm  4,24 m/s 0,184 mmca/ml 0,22 mmca 2,15 mmca

CALCUL CONDUCTES D'AIRE

C-E-CLAP Extracció CLAP

1,00 m²/boca  

13

7,36 mmca

5,29 mmca

nº 13  y  nº 19

6.045,00 m³/h  

13,00 m³
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Cabal Unitat terminal Velocitat

Ubicació Material Longitud Per metre Per tram Acumulada

Planta (m) (m3/h) B (mm) H (mm) (mm) (m/s) (mm.c.a/ml) (mm.c.a) (mm.c.a) (m2)

Tram Secció Diàmetre 
equivalent

Pèrdua de Carrega

T
ra

m

O
rig

en
Superfície 
conducte

21 10 P1 Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   270 m³/h  150 mm  4,24 m/s 0,184 mmca/ml 0,22 mmca 2,33 mmca

22 10 P1 Chapa circular (SPIRO) 2,0 m   180 m³/h  150 mm  2,83 m/s 0,087 mmca/ml 0,21 mmca 2,32 mmca

23 12 PB Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   968 m³/h  250 mm  5,48 m/s 0,157 mmca/ml 0,19 mmca 2,21 mmca
24 12 PB Chapa circular (SPIRO) 5,0 m   968 m³/h  250 mm  5,48 m/s 0,157 mmca/ml 0,94 mmca 2,96 mmca

25 11 PB Chapa circular (SPIRO) 10,0 m   464 m³/h  200 mm  4,10 m/s 0,120 mmca/ml 1,45 mmca 3,19 mmca
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Dades projecte: Fórmules de càlcul:

REF: 170421

PROJECTE: Centre Formació Deq: diàmetre equivalent (mm)
EMPLAÇAMENT: Figueres

▲P: pèrdua de carrega (mm.c.a./m)
Paràmetres de disseny:

Mètode de càlcul : Red predeterminada V: velocitat (m/s)
Tipus de material (principal) : Chapa de acero galvanizado

Tipus de material (terminals) : Chapa circular (SPIRO) B, H:  ample, alt conducte (mm)
Tipus d'aplicació

Temperatura : 15 ºC

Alçada sobre el nivell del mar : 0 m Resultat de càlcul:

Densitat de l'aire : 1,2247 kg/m³   Superfície per boca :

Viscositat dinàmica : 17,95E-06 Pa·s   Número de boques :

Viscositat cinemàtica : 14,66E-06 m²/s   Pèrdua de carrega :

  Desequilibri màxim :

Alçada màxima : 250 mm   Es dona entre els trams :

Coef. de Long.Equiv.: 1,2   Cabal màxim

Pèrdua de carrega unitària :   Superfície TOTAL (sense majorar):

Cabal Unitat terminal Velocitat

Ubicació Material Longitud Per metre Per tram Acumulada

Planta (m) (m3/h) B (mm) H (mm) (mm) (m/s) (mm.c.a/ml) (mm.c.a) (mm.c.a) (m2)

1 PC Chapa de acero galvanizado 9,0 m   6.045 m³/h  700 mm  400 mm  6,00 m/s 0,075 mmca/ml 0,81 mmca 0,81 mmca 19,8 m²    

2 1 P1 Chapa de acero galvanizado 2,0 m   1.890 m³/h  400 mm  250 mm  343 mm  5,25 m/s 0,108 mmca/ml 0,26 mmca 1,07 mmca 2,6 m²    

3 2 P1 Chapa de acero galvanizado 1,0 m   1.170 m³/h  250 mm  250 mm  273 mm  5,20 m/s 0,137 mmca/ml 0,16 mmca 1,24 mmca 1,0 m²    

4 3 P1 Chapa de acero galvanizado 1,0 m   1.080 m³/h  250 mm  250 mm  273 mm  4,80 m/s 0,118 mmca/ml 0,14 mmca 1,38 mmca 1,0 m²    

5 4 P1 Chapa de acero galvanizado 6,0 m   990 m³/h  250 mm  250 mm  273 mm  4,40 m/s 0,100 mmca/ml 0,72 mmca 2,10 mmca 6,0 m²    

6 5 P1 Chapa de acero galvanizado 1,0 m   900 m³/h  250 mm  200 mm  244 mm  5,00 m/s 0,147 mmca/ml 0,18 mmca 2,28 mmca 0,9 m²    

7 6 P1 Chapa de acero galvanizado 6,0 m   810 m³/h  250 mm  200 mm  244 mm  4,50 m/s 0,121 mmca/ml 0,87 mmca 3,15 mmca 5,4 m²    

8 7 P1 Chapa de acero galvanizado 1,0 m   720 m³/h  250 mm  200 mm  244 mm  4,00 m/s 0,097 mmca/ml 0,12 mmca 3,26 mmca 0,9 m²    

9 8 P1 Chapa de acero galvanizado 5,0 m   630 m³/h  200 mm  200 mm  219 mm  4,38 m/s 0,131 mmca/ml 0,78 mmca 4,05 mmca 4,0 m²    

10 2 P1 Chapa de acero galvanizado 4,0 m   720 m³/h  250 mm  200 mm  244 mm  4,00 m/s 0,097 mmca/ml 0,47 mmca 1,54 mmca 3,6 m²    
11 10 P1 Chapa de acero galvanizado 1,0 m   450 m³/h  200 mm  150 mm  189 mm  4,17 m/s 0,145 mmca/ml 0,17 mmca 1,71 mmca 0,7 m²    

12 1 PB Chapa de acero galvanizado 4,0 m   4.155 m³/h  500 mm  400 mm  5,77 m/s 0,082 mmca/ml 0,40 mmca 1,21 mmca 7,2 m²    

13 12 PB Chapa de acero galvanizado 2,0 m   3.691 m³/h  650 mm  250 mm  429 mm  6,31 m/s 0,125 mmca/ml 0,30 mmca 1,51 mmca 3,6 m²    

14 13 PB Chapa de acero galvanizado 6,0 m   1.755 m³/h  350 mm  250 mm  322 mm  5,57 m/s 0,129 mmca/ml 0,93 mmca 2,44 mmca 7,2 m²    

15 13 PB Chapa de acero galvanizado 2,0 m   1.936 m³/h  400 mm  250 mm  343 mm  5,38 m/s 0,113 mmca/ml 0,27 mmca 1,78 mmca 2,6 m²    

16 3 P1 Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   90 m³/h  100 mm  3,18 m/s 0,180 mmca/ml 0,22 mmca 1,45 mmca

17 4 P1 Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   90 m³/h  100 mm  3,18 m/s 0,180 mmca/ml 0,22 mmca 1,59 mmca

18 5 P1 Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   90 m³/h  100 mm  3,18 m/s 0,180 mmca/ml 0,22 mmca 2,32 mmca

19 6 P1 Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   90 m³/h  100 mm  3,18 m/s 0,180 mmca/ml 0,22 mmca 2,49 mmca

20 7 P1 Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   90 m³/h  100 mm  3,18 m/s 0,180 mmca/ml 0,22 mmca 3,36 mmca

CALCUL CONDUCTES D'AIRE

C-I-CLAP Impulsió CLAP

1,00 m²/boca  

16

6,96 mmca

5,51 mmca

nº 16  y  nº 28

6.045,00 m³/h  

16,00 m³
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Cabal Unitat terminal Velocitat

Ubicació Material Longitud Per metre Per tram Acumulada

Planta (m) (m3/h) B (mm) H (mm) (mm) (m/s) (mm.c.a/ml) (mm.c.a) (mm.c.a) (m2)

Tram Secció Diàmetre 
equivalent

Pèrdua de Carrega

T
ra

m

O
rig

en
Superfície 
conducte

21 8 P1 Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   90 m³/h  100 mm  3,18 m/s 0,180 mmca/ml 0,22 mmca 3,48 mmca

22 9 P1 Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   270 m³/h  150 mm  4,24 m/s 0,184 mmca/ml 0,22 mmca 4,27 mmca

23 9 P1 Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   360 m³/h  150 mm  5,66 m/s 0,314 mmca/ml 0,38 mmca 4,43 mmca

24 10 P1 Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   270 m³/h  150 mm  4,24 m/s 0,184 mmca/ml 0,22 mmca 1,76 mmca

25 11 P1 Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   270 m³/h  150 mm  4,24 m/s 0,184 mmca/ml 0,22 mmca 1,93 mmca

26 11 P1 Chapa circular (SPIRO) 2,0 m   180 m³/h  125 mm  4,07 m/s 0,214 mmca/ml 0,51 mmca 2,23 mmca

27 14 PB Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   1.395 m³/h  300 mm  5,48 m/s 0,125 mmca/ml 0,15 mmca 2,59 mmca

28 14 PB Chapa circular (SPIRO) 12,0 m   360 m³/h  150 mm  5,66 m/s 0,314 mmca/ml 4,52 mmca 6,96 mmca

29 15 PB Chapa circular (SPIRO) 1,0 m   968 m³/h  250 mm  5,48 m/s 0,157 mmca/ml 0,19 mmca 1,97 mmca

30 15 PB Chapa circular (SPIRO) 5,0 m   968 m³/h  250 mm  5,48 m/s 0,157 mmca/ml 0,94 mmca 2,72 mmca

31 12 PS Chapa circular (SPIRO) 10,0 m   464 m³/h  200 mm  4,10 m/s 0,120 mmca/ml 1,45 mmca 2,65 mmca
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CÀLCULS FONTANERIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 





ver_1.1
24/03/2011

REF :
PROJECTE :
EMPLAÇAMENT :

Paràmetres de disseny Coeficient de simultaneïtat nucli:

Canonada : PP FUSIO. 7,4/PN16

K = coef de simultaneïtat
on:

V.min: 0,8 m/s n = nº elements per nucli
V.max: 1,5 m/s

(l/s) (mm) (l/s)

2 0,20 l/s PP-20 0,40 l/s
   

Diàmetre Nominal 20 Cabal instal·lat (l/s): 0,40 l/s
Diàmetre interior 23,00 Cabal simultani (l/s): 0,40 l/s
Velocitat màxima 0,96 Cabal de disseny: 1,44 m3/h
Nº suministres 2 Descripció canonada: PP-32
K del nucli: 1,00 Valvuleria i accessoris: 3/4"

(l/s) (mm) (l/s)

1 0,10 l/s PP-20 0,10 l/s
1 0,10 l/s PP-20 0,10 l/s

Diàmetre Nominal 20 Cabal instal·lat (l/s): 0,20 l/s
Diàmetre interior 23,00 Cabal simultani (l/s): 0,20 l/s
Velocitat màxima 0,48 Cabal de disseny: 0,72 m3/h
Nº suministres 2 Descripció canonada: PP-32
K del nucli: 1,00 Valvuleria i accessoris: 3/4"

Bany

Descripció del Nucli

Lavabo

Cabal unitari 
instal·lat

Canonada min. 
de l'aparell

Cabal total 
instal·lat

Descripció del Nucli Nº aparells Descripció de l'aparell

Nº aparells Descripció de l'aparell
Cabal unitari 

instal·lat

Rentador

Office

Canonada min. 
de l'aparell

Cabal total 
instal·lat

WC

170421
Centre Formació
Figueres

CÀLCULS DE FONTANERIA

Càlcul de nuclis
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REF: 170421
PROJECTE: Complex Multifuncional
LLOC: Figueres

Q= Cabal a evacuar (l/s)
S = Àrea en projecció horitzontal de la superficie de recollida (m²)
Im= Intensitat pluviomètrica durant 10 minuts i 10 anys de retorn.
e= Coeficient de filtració

Ciutat Projecte Girona Intensitat pluviomètrica 135mmh
Factor de correcció 1,35
Coeficient de filtració 1

Superficie de coberta 1105,0 m² n lámina màxim del Baixant 30%
Nº d'embornals 7 n lámina màxim del Col·lector 55%

Ref
Superficie 
de coberta 

Superficie 
de càlcul

Cabal 
calculat

baixant / 
col·lector

Diàmetre 
mínim 
CTE

Material
Diàmetre 
escollit

Diàmetre 
interior

%Làmina 
d'aigua

P10 54,00 m² 72,90 m² 2,73 l/s Col·lector 1% 90 Polokal NG 110 103,2 38,33%
P11-12 48,00 m² 64,80 m² 2,43 l/s Col·lector 1% 90 Polokal NG 110 103,2 35,80%

P13 45,00 m² 60,75 m² 2,28 l/s Col·lector 1% 90 Polokal NG 110 103,2 34,55%
P14 55,00 m² 74,25 m² 2,78 l/s Col·lector 1% 90 Polokal NG 110 103,2 38,33%
P15 45,00 m² 60,75 m² 2,28 l/s Col·lector 1% 90 Polokal NG 110 103,2 34,55%

P16-17 47,00 m² 63,45 m² 2,38 l/s Col·lector 1% 90 Polokal NG 110 103,2 35,38%
P18 50,00 m² 67,50 m² 2,53 l/s Col·lector 1% 90 Polokal NG 110 103,2 36,64%

P10+P11+P12+P13 147,00 m² 198,45 m² 7,44 l/s Col·lector 1% 110 Polokal NG 125 117,2 56,09%
P14+P15+P16+P17+P18 197,00 m² 265,95 m² 9,97 l/s Col·lector 1% 125 Polokal NG 160 150,2 44,77%

P10+…..+P18 344,00 m² 464,40 m² 17,42 l/s Col·lector 1% 160 Polokal NG 200 186,4 44,34%
ESCOMESA 1105,00 m² 1491,75 m² 55,94 l/s Col·lector 2% 200 Polokal NG 250 232,8 50,87%

Càlcul del cabal d'evacuació exterior d'aigues pluvials

CÀLCUL DE CANONADES D'EVACUACIÓ
Càlcul de les canonades d'evacuació d'aigües pluvials segons CTE

3600

.. eIS
=Q

m

engineering
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present document és exposar els resultats de les càrregues tèrmiques obtinguts de 
la simulació energètica estàtica realitzada amb l’eina informàtica de simulació energètica 
d’edificis DesignBuilder, que utilitza el motor de càlcul EnergyPlus, de l’ampliació d’un edifici 
multifuncional de Figueres, destinat a aules i a oficines. 

1.1. ABAST 
Establir les condicions de càlcul, obtenir el resultat de les càrregues tèrmiques i exposar els 
resultats de càrregues de refrigeració i calefacció. 

1.2. ANTECEDENTS 
Aquest estudi forma part de l’apartat de disseny de climatització que es realitza en el marc de 
l’encàrrec de la redacció del projecte d’instal·lacions de l’Edifici Multifuncional de Figueres, fase 
2, que correspon a una ampliació de l’edifici existent, destinat al mateix ús. 

1.3. CONTINGUT DE L’ESTUDI 
El present estudi s’estructura en els següents apartats: 

1. INTRODUCCIÓ 
2. DADES GENERALS DE L’ESTUDI 
3. CONDICIONS DE CÁLCUL DEL SOFTWARE UTILITZAT 
4. ESTUDI DE CÀRREGUES  

1.4. METODOLOGIA 
La metodologia utilitzada per realitzar l’estudi energètic consistirà en l’anàlisi de les necessitats 
energètiques de l’edifici projectat amb l’eina informàtica de simulació energètica d’edificis que 
s’utilitzarà per realitzar els càlculs dels apartats que componen aquest estudi i que s’enumeren 
en l’apartat anterior. 
 
L’estudi de càrregues tèrmiques consisteix en introduir la geometria de l’edifici al programa 
DesignBuilder amb els valors coneguts de l’envolupant tèrmica, geometria facilitada i condicions 
d’ús per cada tipus d’espai, per poder determinar mitjançant un càlcul estàtic els ratis de 
càrregues a combatre pels equips de climatització i procedir al disseny d’aquesta instal·lació. 
 

1.5. EINA DE SIMULACIÓ 
D’entre els múltiples i diversos programes que existeixen en el mercat, tant de forma detallada 
com general, en aquest estudi s’ha optat per utilitzar la interfase del modelat DesignBuilder, amb 
motor de simulació EnergyPlus. Els motius pels quals s’ha optat per l’elecció d’aquest programa 
són:  
 

 Programa avalat pel departament d’Energia dels Estats Units (DOE). 
 Programa àmpliament desenvolupat i reconegut. 
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Imatge de la geometria de l’edifici extreta amb Design Builder 

 

Imatge general de l’edifici extreta amb Design Builder 
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2. DADES GENERALS  
Es parteix de la informació de les composicions constructives projectades, les quals es 
desglossen segons les taules adjuntes.  

2.1. EMPLAÇAMENT I ORIENTACIÓ 
L’edifici està emplaçat a: 
 
Direcció : Ronda sud, 3  
Localitat:  Figueres, 17600 
 

 

2.2. DADES DEL CLIMA 
Les Les dades climàtiques utilitzades per les simulacions són les que proporciona el programa 
Design Builder per la ciutat de Girona amb nom “ESP_GERONA_IWEC” i que provenen de la 
“International Weather for Energy Calculations (IWEC)” [1].  
 
 [1] L’IWEC és el resultat de “ASHRAE Research Project 1015 by Numerical Logics and Bodycote Materials Testing 
Canada for ASHRAE Technical Committee 4.2 Weather Information”. Els arxius de dades IWEC són arxius de temps 
“típic” adequat al seu ús en la construcció de programes de simulació energètica. Els arxius es deriven fins a 18 anys 
de DATSAV3, dades del temps per hora, originalment arxivat als EE.UU. National Climatic Data Center. Les dades 
meteorològiques es complementes amb la radiació solar estimada per hores de la geometria Terra-Sol i elementes 
meteorològics cada hora, en particular la informació de la quantitat de núvols. 
 
Es reprodueixen en els següents apartats les dades més significatives contingudes en l’arxiu 
climàtic anomenat. 
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2.2.1. CONDICIONS DE PROJECTE DE CALEFACCIÓ 
 

Pel dimensionat dels equips de producció i distribució de calor s’utilitzen les dades següents 
obtingudes pel percentil 99,6. 
 

 

2.2.2. CONDICIONS DE PROJECTE DE REFRIGERACIÓ 
 

Pel dimensionat dels equips de producció i distribució de fred s’utilitzaran les dades següents 
obtingudes pel percentil 0,4. 
 
El programa realitza simulacions per dia tipus per cada dia més calorós del mes de manera que 
es capaç de buscar per cada  orientació el mes més crític. A partir de l’anàlisi del comportament 
de l’edifici mes a mes es dimensiona cada espai pel seu dia mes crític.  
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2.2.3. DADES DE CLIMA  
S’exposen les dades de clima  més significatives . 
 

 
Gràfiques de dades horàries extretes del programa Design Builder 

 

2.3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 
Tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, l’activitat a la que es destina l’edifici és a un ús 
docent i a un ús administratiu amb oficines i sales de reunions.  
 

2.4. CONDICIONS OPERACIONALS I D’OCUPACIÓ 
S’utilitzen els perfils d'ús següents: 
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13/12/2017

CONDICIONS DE CLIMA INTERIOR
Temperatura ambient Unitats Magnitud

Principal
Hivern °C 21 06:00 a 20:00h
Estiu °C 24 06:00 a 20:00h

Secundaria
Hivern °C 18 20:00 a 06:00h
Estiu °C 28 20:00 a 06:00h

Humitat relativa
Hivern % 40
Estiu % 50

CONDICIONS D'OCUPACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Superficie d'ocupació m2/pers 10
Activitat metabòlica met 0,9 RITE
Vestimenta Hivern clo 1 RITE

Estiu clo 0,5 RITE
Carga por persona Sensible w 75 UNE EN 13779

Latent w 50 UNE EN 13779
Taxa de generación CO2 por persona m3/h-W 0,00013752 Design Builder 
CARGAS POR EQUIPOS 

Unitats Magnitud Comentaris
Standby % 5
Potencia instal·lada espai W/m2 20,00
CONDICIONS D'IL·LUMINACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Standby % 0
Potència instalada espai W/m2 7,5 CTE-DB HE3
Il·luminància mitja mantinguda lux 500 UNE-EN 12464-1
VEEI (Valor Eficiència Energètica Il·luminació) W/m2-100lx 1,5 CTE-DB HE3
CONDICIONS DE VENTILACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Horari de funcionament
Aire exterior per persona l/s 12,5 IDA 2
Aire exterior per m2 l/s

Ve
nt

ila
ci

ó

PERFILS D'ACTIVITAT PEL CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES

ACTIVITAT Oficines, despatxos, sales de reunions
Nom Perfil Software de càlcul PGI_Generic_Office_Area
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13/12/2017

CONDICIONS DE CLIMA INTERIOR
Temperatura ambient Unitats Magnitud

Principal
Hivern °C 21 06:00 a 20:00h
Estiu °C 24 06:00 a 20:00h

Secundaria
Hivern °C 18 20:00 a 06:00h
Estiu °C 28 20:00 a 06:00h

Humitat relativa
Hivern % 40
Estiu % 50

CONDICIONS D'OCUPACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Superficie d'ocupació m2/pers 7
Activitat metabòlica met 0,9 RITE
Vestimenta Hivern clo 1 RITE

Estiu clo 0,5 RITE
Carga por persona Sensible w 70 UNE EN 13779

Latent w 70 UNE EN 13779
Taxa de generación CO2 por persona m3/h-W 0,00013752 Design Builder 
CARGAS POR EQUIPOS 

Unitats Magnitud Comentaris
Standby % 5
Potencia instal·lada espai W/m2 4,50
CONDICIONS D'IL·LUMINACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Standby % 0
Potència instalada espai W/m2 7,5 CTE-DB HE3
Il·luminància mitja mantinguda lux 300 UNE-EN 12464-1
VEEI (Valor Eficiència Energètica Il·luminació) W/m2-100lx 2,5 CTE-DB HE3
CONDICIONS DE VENTILACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Horari de funcionament
Aire exterior per persona l/s 12,5 IDA 2
Aire exterior per m2 l/s

Lo
ca

l

Horari funcionament

Pe
rs

on
es

Eq
ui

po
s
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lu

m
in

ac
ió
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PERFILS D'ACTIVITAT PEL CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES

ACTIVITAT Aules
Nom Perfil Software de càlcul PGI_Teaching Areas
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13/12/2017

CONDICIONS DE CLIMA INTERIOR
Temperatura ambient Unitats Magnitud

Principal
Hivern °C 21 06:00 a 20:00h
Estiu °C 24 06:00 a 20:00h

Secundaria
Hivern °C 18 20:00 a 06:00h
Estiu °C 28 20:00 a 06:00h

Humitat relativa
Hivern % 40
Estiu % 50

CONDICIONS D'OCUPACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Superficie d'ocupació m2/pers 10
Activitat metabòlica met 0,9 RITE
Vestimenta Hivern clo 1 RITE

Estiu clo 0,5 RITE
Carga por persona Sensible w 75 UNE EN 13779

Latent w 50 UNE EN 13779
Taxa de generación CO2 por persona m3/h-W 0,00013752 Design Builder 
CARGAS POR EQUIPOS 

Unitats Magnitud Comentaris
Standby % 0
Potencia instal·lada espai W/m2 12,50
CONDICIONS D'IL·LUMINACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Standby % 0
Potència instalada espai W/m2 7,5 CTE-DB HE3
Il·luminància mitja mantinguda lux 300 UNE-EN 12464-1
VEEI (Valor Eficiència Energètica Il·luminació) W/m2-100lx 2,5 CTE-DB HE3
CONDICIONS DE VENTILACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Horari de funcionament
Aire exterior per persona l/s 12,5 IDA 2
Aire exterior per m2 l/s

Lo
ca

l

Horari funcionament
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rs
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s
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PERFILS D'ACTIVITAT PEL CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES

ACTIVITAT Office
Nom Perfil Software de càlcul PGI_Office_EatDrink_Occ
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13/12/2017

CONDICIONS DE CLIMA INTERIOR
Temperatura ambient Unitats Magnitud

Principal
Hivern °C -
Estiu °C -

Secundaria
Hivern °C -
Estiu °C -

Humitat relativa
Hivern % 40
Estiu % 50

CONDICIONS D'OCUPACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Superficie d'ocupació m2/pers 10 UNE EN 13779-DB SI
Activitat metabòlica met 0,9 RITE
Vestimenta Hivern clo 1 RITE

Estiu clo 0,5 RITE
Carga por persona Sensible w 70 UNE EN 13779

Latent w 70 UNE EN 13779
Taxa de generación CO2 por persona m3/h-W 0,00013752 Design Builder 
CARGAS POR EQUIPOS 

Unitats Magnitud Comentaris
Standby % 5
Potencia instal·lada espai W/m2 1,50
CONDICIONS D'IL·LUMINACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Standby % 0
Potència instalada espai W/m2 7,5 CTE-DB HE3
Il·luminància mitja mantinguda lux 150 UNE-EN 12464-1
VEEI (Valor Eficiència Energètica Il·luminació) W/m2-100lx 5,0 CTE-DB HE3
CONDICIONS DE VENTILACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Horari de funcionament
Aire exterior per persona l/s 12,5 IDA 2
Aire exterior per m2 l/s

Ve
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ó

PERFILS D'ACTIVITAT PEL CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES

ACTIVITAT Passadissos circulació i escales
Nom Perfil Software de càlcul PGI_Circulacio
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2.5. VENTILACIÓ 
És consideren els requeriments de càlcul d’aportació d’aire exterior corresponents a les 
exigències del RITE per cada tipologia d’espai de l’edifici. 

2.6. ENVOLUPANT TÈRMICA 
En aquest apartat s’exposen els valors calculats de l’envolupant tèrmica. 

2.6.1. METODOLOGIA  
Per l’anàlisi de l’envolvent tèrmica es realitza el càlcul de la transmitància tèrmica “U”(W/m2·K) 
de cada component de l’envolvent tèrmica d’acord al mètode basat en l’estàndard de la norma 
“UNE EN ISO 6946:2012 Componentes y elementos para la edificación. Resistencia y 
transmitancia térmica. Método de cálculo”. 
 
Pel càlcul de la transmitància tèrmica “U”( (W/m2·K) del vidre, es realitza d’acord al mètode basat 
en l’estàndard de la norma “UNE EN 673:2011 Vidrio en la construcción. Càlculo de la  
transmitancia térmica. Método de cálculo”.  
 
Per l’anàlisi de les propietats lluminoses i solars del vidre es realitza el càlcul d’acord al mètode 
basat en l’estàndard de la norma “UNE EN 410:2011 Vidrios para la edificación. Determinación 
de las características luminosas y solares de los acristalamientos”. 
Als apartats següents es descriuen les solucions calculades. 
 
RESUM DE VALORS CALCULATS 

Es parteix de la informació de composicions constructives projectades per realitzar l'estudi 
energètic de l'edifici de les quals es desglossen segons les taules adjuntades.  

 

 

A B C D A B C

Tancaments tipus CTE "U" 
límit

CTE "U" 
màxima

CTE "U" 
recomanat

Edificio 
projecte fRsi fRsi min 

(CTE)
fRsi min 
calculat

Façana planta baixa (C8) 0,73 0,75 0,29 0,26 0,94 0,56 0,55
Façana planta primera (C7) 0,73 0,75 0,29 0,35 0,91 0,56 0,55
Coberta (C1) 0,41 0,50 0,23 0,48 0,88 0,56 0,55
Forjat en contacte amb l'aire exterior (C4) 0,50 0,50 0,36 0,59 0,85 0,56 0,55
Terres en contacte terreny (C6) 0,50 0,75 0,29 0,44 0,89 0,56 0,55
Carpinterías exteriores (1) (2 )(3) 2,90 3,10 1,90 1,63 NP NP NP
Divisions int. vert. entre unitats mateix ús (C9) - 1,20 - 0,25 NP NP NP
Divisions int. horiz. entre unitats mateix ús (C3) - 1,35 - 0,38 NP NP NP
Divisions int. vert. entre unitats diferent ús (C9) - 0,85 - 0,25 NP NP NP
Divisions int. horiz. entre unitats diferent ús (C3) - 0,85 - 0,38 NP NP NP

(1)Conjunt marc vidre
(2)"U"límite La más restrictiva según condiciones de proyecto y tabla D.2.10
(3)"U" màxima segons taula 2.3

Valors  "U" (W/m2-K) Valors condensacions superficialsTaula comparativa dels valors dels tancaments 
considerats a la simulació tèrmica
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 Vidre utilitzat en Planta Baixa, 66-16Arg-44 Iplus Light amb tractament baix emissiu en 
cara 2. 
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 Vidre utilitzat en Planta Primera, 6-16Arg-44 Stopray Vision 51 amb control solar en cara
2. Aquest es modifica per el Stopray Vision 50 amb fitxe tècnic a la següent pàgina.



SP00315 18-01-2018

Los datos se calculan tomando como base las medidas espectrales de conformidad con las normas EN 410, ISO 9050 (1990) e WIS/
WINDAT.
El coeficiente U (antes valor k) se calcula de conformidad con la norma EN 673. La medición de la emisividad se hace de conformidad
con las normas EN 673 (anexo A) y EN 12898.
Este documento no es una evaluación del riesgo de rotura del vidrio debida a un choque térmico. Para el vidrio templado: el riego de
rotura espontánea debida a inclusiones de sulfuro de niquel no está cubierto por AGC Glass Europe. El Heat Soak Test se realizará
bajo petición
Todas las especificaciones, datos técnicos y otros datos están basados en las informaciones disponibles en el momento de la
preparación del presente documento y están sujetos a modificaciones sin previo aviso. AGC Glass Europe no puede considerarse
responsable por las diferencias entre los datos introducidos y las condiciones in situ. Este documento se emite únicamente a título
informativo y no puede condicionar, bajo ningún concepto, un pediculo a AGC Glass Europe.
Cfr. también las condiciones de utilización.
(1)Estos índices son representativos del rendimiento en laboratorio de un acristalaminet de 1,23m por 1,48m según la norma EN ISO
10140-3. Los rendimientos in-situ pueden diferir en función de las dimensiones efectivas del acristalamiento, de las codiciones de
colocación, del entorno acústico, etc… La precisión de los índices no es superior a +/- 1dB.(2)Estos índices de reducción acústica son
estimados. Estos índices son representativos del rendimiento en laboratorio de un acristalaminet de 1,23 m por 1,48 m.
Los rendimientos in-situ pueden diferir en función de las dimensiones efectivas del acristalamiento, de las codiciones de colocación,
del entorno acústico, etc…La precisión de los índices no es superior a +/- 2 dB.

© 2016 AGC Glass Europe

Su composición:

6 mm Stopray Vision-50T pos.2 - 16 mm Argon 90% - 44.2 Stratobel 2x Planibel Clear
Notas personales:

LUZ
Transmisión 49
Reflexión 17

Energía
Factor solar 30
Reflexión 32

PROPIEDADES TERMICAS (EN 673) EN 673
Valor Ug - W/(m².K) 1.0

CARACTERíSTICAS LUMINOSAS (EN 410) EN 410
Transmisión luminosa - τv (%) 49
Reflexión luminosa - ρv (%) 17
Reflexión Int. - ρvi (%) 21
Indice de rendimiento de los colores - RD65 - Ra
(%)

96

CARACTERíSTICAS ENERGETICAS EN 410 ISO 9050
Solar factor - g (%) 30 28
Reflexión Energética - ρe (%) 32 35
Transmisión de Energía Directa - τe
(%)

25 23

Abs. Energ. vidrio 1 - αe (%) 39 39
Abs. Energ. vidrio 2 - αe (%) 4 3
Absorción Energética total - αe (%) 43 42
Coeficiente de sombra - SC 0.34 0.32
Transmisión Ultravioleta - UV (%) 0
Selectividad 1.63 1.75

OTRAS CARACTERíSTICAS
Resistencia al fuego - EN 13501-2 NPD
Reacción al fuego - EN 13501-1 NPD
Resistencia a las balas - EN 1063 NPD
Resistencia a la agresión - EN 356 P1A - P2A
Resistencia al impacto de cuerpo pendular - EN
12600

NPD / 1B1

PROPIEDADES ACúSTICAS
Aislamiento al ruido aereo directo(Rw (C;Ctr) -
ESTIMADO) - dB

37 (-1; -3)(2)

Con PVB acústico (Stratophone) (RW(C;Ctr)) - dB 41 (-2; -6)(1)

GROSOR Y PESO
Espesor nominal (mm) 30.76
Peso (kg/m²) 36

http://www.yourglass.com
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2.6.2. DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ SOLAR 
 
Es modelen les ombres que projecten els elements fixes de l’edifici que no formen part de 
l’envolupant, com les pantalles de formigó de l’accés principal a l’edifici. 
 
També es tenen en compte els propis elements de l’edifici que generen ombra, com és el cas de 
la pròpia planta primera, que genera una ombra sobre les obertures de la planta baixa i és 
d’afectació a la demanda de calefacció i refrigeració dels diferents espais. 
 
Es modelen els dispositius basats en lames de protecció solar horitzontals presents en dues 
obertures de la planta baixa.  
 

   
Imatges d’ombres d’elements externs i propis de l’edifici 

 

 
Imatge de les ombres del propi edifici sobre la planta baixa 

 

2.6.3. ESTANQUEITAT DE L’EDIFICI  
 

Al tractar-se d’una ampliació consistent en l’edificació de part de l’edifici d’obra nova, s’estima 
que l’estanqueïtat de l’edifici i les seves infiltracions són de l’ordre de 0,10 r/h. 
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3. CONDICIONS DE CÀLCUL DEL SOFTWARE UTILITZAT 

3.1. METODOLOGIA 
Al mateix temps que es realitzen els càlculs tèrmics, el software analitza que els espais 
climatitzats de l’edifici es mantinguin en unes condicions mínimes de confort segons el mètode 
FANGER i l’estàndard ASHRAE 55-2004. 
 
El software utilitzat:  

 Calcula les càrregues màximes en règim estàtic amb EnergyPlus utilitzant el mètode 
aprovat per ASHRAE del Heat Balance. Inclou les condicions climàtiques exteriors de 
disseny.  

 Realitza simulacions dinàmiques del model utilitzant dades climàtiques horàries per 
avaluar el comportament de l’edifici en condicions realistes de funcionament. 
 

3.2. CÀLCUL ESTÀTIC DE CÀRREGUES DE CALEFACCIÓ 
Determina la potència requerida del sistema de calefacció per satisfer les condicions de clima de 
disseny d’hivern. La temperatura de consigna per el disseny s’ha considerat 21º C la temperatura 
operativa. 
 
Característiques del càlcul:  

 Temperatura exterior constant, d’acord amb la temperatura exterior de disseny d’hivern.  
 Velocitat i direcció del vent d’acord als valors de disseny.  
 No es consideren guanys solars, ni els guanys interns (il·luminació, equips, tasques...)  
 Mitjançant un sistema de calefacció connectiu simple, les zones calefactades es 

climatitzen constantment per aconseguir la temperatura de calefacció establerta.  
 Inclou la consideració de la conducció i convecció de calor entre zones amb diferents 

temperatures.  
 Introdueix un coeficient de seguretat ajustat per l’usuari, en aquest cas no es considera. 

 

3.3. CÀLCUL ESTÀTIC DE CÀRREGUES DE REFRIGERACIÓ 
Determina la dimensió requerida del sistema de refrigeració per satisfer les condicions del clima 
de disseny d’estiu. La temperatura de consigna s’ha considerat a 24ºC operatius.  
 
Característiques del càlcul:  

 Temperatures exteriors periòdiques, calculades a partir de les condicions del clima de 
disseny d’estiu.  

 No es consideren les condicions de vent.   
 Inclouen els guanys solars a través de finestres, ventilació natural i guanys interns.  
 Inclou la consideració de la conducció i convecció de calor entre les zones amb diferents 

temperatures.  
 A les zones sense refrigeració, les temperatures variables es calcularan considerant la 

ventilació natural i mecànica.  
 Introdueix un coeficient de seguretat ajustat per l’usuari, en aquest cas no es considera.  
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3.4. ANÀLISI DE CONFORT 
Design Builder  realitza un estudi de confort basat en dos indicadors per analitzar el confort dels 
ocupants, el mètode FANGER y l’estàndard ASHRAE 55-2004. 
 
Mètode Fanger (PMV) 
 
Povl OleFanger (1934-2006), va ser el creador del que es denomina el model del balanç tèrmic 
que va unit als indicadors PMV/PPD. Al 1973, Fanger va publicar els primers treballs sobre la 
influència de les condicions climàtiques de l’interior dels edificis sobre l’ésser humà. Es van definir 
per primera vegada els paràmetres que influeixen en el confort i dos mètodes per quantificar-los. 
PMV (Predictive mean vot), vot mitjà previst i PPD (Predictive Percentage Dissatisfed) 
percentatge previst d’insatisfets (Fanger 1973). 
 
Les teories de Fanger estan basades en experiments realitzats a 1296 joves en cambres 
tèrmiques, utilitzant models estàtics de transferència de calor. En aquests estudis, la roba de 
vestir i l’activitat dels participants, mentre estaven exposats a diferents ambients tèrmics, estava 
completament estandarditzada. Els participants havien d’indicar com es sentien en relació al 
calor i el fred, utilitzant els set punts de l’escala de sensació tèrmica d’ASHRAE, de (-3) fins (+3), 
utilitzant només valors enters. 
Els valors negatius representaven sensacions de fred, els positius calor i el 0 es considerava 
sensació tèrmica neutral. 
Una altra part de l’estudi consistia en què els participants controlaven les condicions tèrmiques 
ambientals, ajustant-les per ells mateixos fins que se sentien en confort. 
 
L’equació del confort que estableix la relació que s’ha de complir, es basa en tres variables 
diferenciades: 
 

 Característiques de la vestimenta: aïllament i àrea total de la mateixa. 
 Característiques del tipus de treball: la càrrega tèrmica metabòlica i la velocitat de l’aire. 
 Característiques de l’ambient: la temperatura seca, la temperatura radiant mitjana, la 

pressió parcial de vapor d’aigua a l’aire i la velocitat de l’aire. 
 
La inclusió de la velocitat de l’aire en els dos últims apartats és deguda a que la consideració de 
la velocitat efectiva de l’aire respecte al cos té dos components: 

- La velocitat que tindria l’aire respecte al cos i si aquest estigués quiet 
- La velocitat deguda al moviment del cos respecte a l’aire tranquil. 

 
La suma dels dos valors es el que denominem velocitat relativa de l’aire respecte al cos. 
 
Índex de valoració mitjà (PMV) 
 
Per estudiar la qualificació que grups de persones exposades a una determinada situació 
atribueixen al seu grau de confort, Fanger va utilitzar la següent escala numèrica de sensacions: 
 
-3 molt fred 
-2 fred 
-1 lleugerament fred 
0 neutre (confort) 
+1 lleugerament calorós 
+2 calorós 
+3 molt calorós 
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Quan un conjunt d’individus és exposat a una determinada situació, denominarem Índex de 
valoració mitjà (IMV) a la mitjana de les respectives qualificacions atribuïdes a aquesta situació 
d’acord amb l’escala anterior. 
La taula 1 expressa, per diferents valors de nivell d’activitat mesurat com la càrrega tèrmica 
metabòlica total, la temperatura seca, la velocitat relativa de l’aire respecte al cos i el tipus de 
vestimenta, els valors corresponents de l’IMV. 

 

Proporció prevista de persones insatisfetes en funció del valor IMV. 
 
ASRHAE 55:2004 “Thermal environmental conditions for human occupancy” 
  
El propòsit d’aquest estàndard és especificar la combinació de factors tèrmics ambientals i 
personals que produiran les condicions tèrmiques ambientals acceptables a la majoria dels 
ocupants d’un espai.  
 
La norma quantifica amb sis els factors ambientals que influeixen en les condicions de confort 
tèrmic: 

 Temperatura de l’aire 
 Temperatura radiant mitjana 
 Velocitat de l’aire 
 Humitat relativa 
 Nivell d’activitat 
 Nivell de vestimenta 

 
Per tant, en aquest estàndard es fixen els següents valors: 
 

     ASHRAE 55   
Tassa metabòlica (met)    1.0 , 1.3   
Humitat (%)    *   
Velocitat de l’aire (m/s)    <0.2  
Vestimenta (clo)    Variable   

 
* A les normatives no s’indica cap limitació al respecte.  
Al tractar-se d’estàndards d’estudis reals sobre edifici, les condicions d’humitat són les pròpies 
de cada lloc i ja estan incloses en els resultats.  
 
Els altres dos factors determinants, temperatura de l’aire i temperatura radiant, intervenen a 
través de la temperatura operativa (To), essent aquesta la mitjana entre la temperatura de l’aire 
i la temperatura radiant mitjana que calcula el programa per cada hora de l’any a partir de les 
temperatures de consigna establertes 
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4. CÀLCUL DE LES CÀRREGUES TÈRMIQUES 
Es realitzen un càlcul per poder quantificar les càrregues tèrmiques dels espais per analitzar les 
condicions de climatització necessàries per mantenir la temperatura de consigna segons les 
condicions esmentades en els apartats anteriors. 
 
Els resultats s’expressen tenint en compte els condicionants següents: 
 

 En els càlculs no es considera la càrrega corresponent a la renovació d’aire, ja que 
aquesta es realitza amb equips d’aire primari a banda i l’aire entra tractat als espais 
corresponents.  

 Els càlculs de refrigeració en realitzen tenint en compte els perfils d’ocupació, càrregues 
per equips i il·luminació descrits en els apartats anteriors.  

 Els càlculs de calefacció es consideren tenint en compte que no hi ha ocupació, càrregues 
internes ni il·luminació en funcionament en el moment del càlcul. 

 Queda en mans del tècnic redactor del projecte d’instal·lacions tenir en compte les 
càrregues degudes a la ventilació dels diferents espais de l’edifici. 

 
Del càlcul estàtic, s’obtenen les potències i els ratis de càrregues per unitat de superfície de 
càlcul que serviran per el dimensionat dels equips de refrigeració i calefacció i que es 
reprodueixen a continuació. 
 

4.1. RESULTATS DE CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES  
 

PLANTA SOTERRANI 
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00-PS 00PS:Office 1,7 0,074 1,7 1,12 0,58 24,5 54 Sep 14:00 24 40,7 109,8 1,83 41,8 36,2 0,61 14,92

0 Totales 1,7 0,074 1,7 1,12 0,61
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Enfriamiento Calefacción
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PLANTA BAIXA 
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00-PB 00PB:Relacional01 2,46 0,181 2,46 2,18 0,28 22,1 50,3 Oct 18:00 25,7 36 117,1 5,03 68,2 32,7 0,54 15,07

00-PB 00PB:Aules01 4,76 0,263 4,76 3,25 1,51 22,3 57,9 Oct 12:00 25,4 49,6 161,2 5,3 96,1 34,3 0,76 15,41

00-PB 00PB:Aules02 6,97 0,391 6,97 4,88 2,09 22,3 57 Oct 12:00 25,4 90 292,5 4,35 77,4 34,3 1,41 15,64

0 Totales 14,19 0,835 14,19 10,31 2,71
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Enfriamiento Calefacción
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PLANTA PRIMERA 
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01-P1 01P1:Empreses01 0,65 0,043 0,65 0,56 0,09 22,8 49,3 Jul 17:00 26,1 24,8 80,6 1,72 26,1 34,2 0,56 22,39

01-P1 01P1:Empreses05 0,46 0,029 0,46 0,38 0,08 22,9 50,7 Jul 17:00 25,9 14,7 47,8 1,95 31,5 34,2 0,32 21,8

01-P1 01P1:Empreses051 0,87 0,07 0,87 0,82 0,05 21,7 50,4 Jul 09:30 27 13,4 43,5 5,24 65,2 29,4 0,64 47,61

01-P1 01P1:Empreses02 1,43 0,102 1,43 1,27 0,16 22,3 50 Aug 12:00 26,6 23,6 76,8 4,31 60,5 34,3 0,67 28,45

01-P1 01P1:Empreses021 1,37 0,096 1,37 1,21 0,16 22,4 50 Aug 12:00 26,5 22,4 72,8 4,3 60,9 34,3 0,61 27,4

01-P1 01P1:Empreses03 1,37 0,096 1,37 1,21 0,16 22,4 50 Aug 12:00 26,5 22,4 72,8 4,3 60,9 34,3 0,61 27,41

01-P1 01P1:Empreses031 1,37 0,096 1,37 1,21 0,16 22,4 50 Aug 12:00 26,5 22,4 72,8 4,3 61 34,3 0,61 27,41

01-P1 01P1:Empreses04 1,69 0,115 1,69 1,43 0,27 22,2 51,7 Aug 12:00 26,5 22,4 72,8 5,15 75,5 34,3 0,61 27,41

01-P1 01P1:Empreses041 1,69 0,115 1,69 1,43 0,27 22,2 51,7 Aug 12:00 26,5 22,4 72,9 5,15 75,5 34,3 0,62 27,44

01-P1 01P1:Treball1 0,93 0,072 0,93 0,86 0,07 21,9 50 Aug 12:00 26,9 17,1 55,6 4,21 54,6 34,3 0,52 30,3

01-P1 01P1:Empreses053 1,08 0,086 1,08 1 0,08 21,7 50,7 Aug 12:00 26,7 15,7 51 5,44 68,5 34,3 0,58 37,06

01-P1 01P1:Empreses052 0,89 0,081 0,89 0,86 0,04 20,8 52,7 Aug 10:00 27,3 10,5 34,1 7,72 85,3 30,7 0,51 48,74

01-P1 01P1:Treball2 0,64 0,048 0,64 0,59 0,04 22,3 48,8 Aug 12:00 26,6 9,9 32,2 4,82 64 34,3 0,42 42,33

01-P1 01P1:Relacional01 1,88 0,159 1,88 1,62 0,26 20,5 56,1 Aug 17:00 28 13,1 42,7 12,09 142,8 34,2 0,63 47,7

01-P1 01P1:Relacional02 2,28 0,189 2,28 2,02 0,26 20,9 54,3 Aug 16:30 27,8 24 78 7,86 95 34,7 0,94 39,12

0 Totales 18,6 1,397 18,6 16,47 8,85
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1. OBJECTE 

L’objectiu d’aquest informe és el de realitzar la verificació dels apartats HE0 i HE1, de limitació 
del consum energètic i de limitació de la demanda energètica de l’edifici en fase de projecte 
mitjançant l’eina unificada LIDER / CALENER (HULC), que proposa el DB-HE. 

 
2. ABAST 

És pretén realitzar la justificació del compliment del DB, concretament la verificació dels 
apartats HE0 i HE1, que correspon a l'edifici en fase de projecte. 
 
3. ANTECEDENTS 

La realització de la verificació dels apartats HE0 i HE1 objecte del present informe s’ha basat 
en el projecte executiu d’arquitectura i d’instal·lacions. 
L’edifici objecte d’aquesta verificació és una ampliació d’un edifici existent i té com objectiu 
obtenir la llicència d’obres en data posterior al nou DB-HE, que entrava en vigor el 13 de març 
de 2014, per aquest motiu queda subjecte al seu compliment.  
Per tant la verificació de la normativa d’aplicació en aquesta certificació energètica per la 
verificació del DB HE0 i del HE1 es realitzarà amb l’eina unificada LIDER / CALENER (HULC). 
 
4. REGLAMENTS  I NORMES DE REFERENCIA 

4.1 DISPOSICIONS LEGALS I NORMES APLICADES 

Per a l'elaboració de l'informe s'ha considerat les condicionants que indiquen les normatives 
d'aplicació i segons el seu ús: 

 
“Codi Tècnic de l'Edificació” 
Reial Decret 314/2006, de 17 de Març, pel qual s'aprova el "Codi Tècnic de l'Edificació" 
 
Decret d’ecoeficiència 
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'opció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis. 
 
Qualificació energètica d’edificis 
Reial Decret de Certificació Energètica d'Edificis (CEE) - RD 235/2013, de 5 d'Abril 
 

4.2 PROGRAMES DE CÀLCUL 

Per a l'elaboració de l'informe s'han utilitzat les eines informàtiques que s'enumeren a 
continuació: 
 
“Herramienta unificada LIDER/CALENER (HULC) versión 1.0.1564.1124  (fecha de 
actualización 3 de marzo de 2017). 
Aplicació informàtica per a verificar el compliment de les exigències de Limitació de demanda 
energètica HE0 i HE1, establerta en el Document Bàsic d'Habitabilitat i Energia del Codi Tècnic 
de l'Edificació. 
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CALENER GT 3.42 de març de 2017 
 
Aplicació informàtica integrada a l’eina unificada LIDER/CALENER per a la introducció dels 
sistemes i equips de climatització per tal de realitzar la verificació de l’apartat HE0, de limitació 
del consum energètic, del Document Bàsic HE del CTE. 
 
5. REQUISITS DE DISSENY  

5.1 DADES GENERALS 

Direcció :                                           Ronda Sud, 3 
Localitat . Figueres, 17600 
Objecte de la Llicència :  Nova construcció  
Us previst de l’immoble : Docent i administratiu 
Horari de funcionament:  Dilluns a divendres 
 
6. ESTUDIS PREVIS 

No existeixen estudis previs.  
 
7. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

Es tracta de l’ampliació d’un edifici existent destinat a un ús administratiu i a ús docent.  
La part ampliada, objecte d’aquest informe s’annexa a la façana sud de l’edifici existent i consta 
de dues plantes, una planta baixa i una planta primera.  
L’edifici es localitza a la Ronda Sud de Figueres, també denominada carretera de Roses. 
A la planta baixa hi trobem un  espai per a reunions i dues aules, a més d’una escala de 
circulació per accedir a la planta primera. 
A la planta primera hi trobem una zona de circulació i diferents mòduls d’empreses per a 
contenir despatxos, a més de la zona d’escales per accedir a aquesta planta.  
Tal i com s’ha comentat anteriorment, aquest edifici correspon a l’ampliació de part de l’edifici 
existent i per tant, tots els tancaments que estan en contacte amb la part ja construïda es 
consideren com a tancaments amb adjacència adiabàtica, per tal de considerar que no 
existeixen pèrdues ni transmissió de calor entre ells. 
La part ampliada segueix la mateixa geometria que l’edifici existent, és a dir, té una forma 
allargada amb les cantonades arrodonides i la planta primera sobrevola per sobre la planta 
baixa, de manera que li provoca ombra el les obertures de la planta inferior. 
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8. HE 0 – LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 
Es realitzarà la comprovació de l’edifici de nova construcció descrit en els apartats anteriors 
mitjançant l’eina unificada LIDER/CALENER (HULC).  

Són objecte de comprovació les ampliacions dels edificis existents com és el cas de l’edifici en 
estudi. 

8.1 QUANTIFICACIÓ DE L’EXIGÈNCIA 
D’acord amb el DB HE 0, apartat 2.2.2 els edificis d’ús terciari han de complir en la qualificació 
energètica, per a l’indicador de consum energètic d’energia primària no renovable de l’edifici 
amb una eficiència igual o superior a la classe “B” segons el procediment bàsic per a la 
certificació energètica d’edificis aprovat mitjançant el RD 235/2013, de 5 d’abril. 

8.2 RESULTATS OBTINGUTS 
En base als resultats que mostra el HULC, l’edifici projectat compleix amb els requisits del  
Document Bàsic HE0 esmentats anteriorment segons es pot veure en taula adjunta: 

 
 L’edifici compleix amb la reglamentació, concretament amb el DB HE0. 

 

En l’Annex III d’aquesta memòria s’inclouen els resultats de l’eina unificada LIDER / CALENER 
(HULC). 
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9. HE 1 – LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 
Es realitzarà la comprovació de la limitació de la demanda energètica de l’edifici de projecte 
mitjançant l’opció general amb l’eina unificada LIDER/CALENER (HULC). A més es verificarà el 
compliment dels elements de l’envolvent. 

Són objecte de comprovació totes les intervencions en edificis existents, tant de reforma com 
d’ampliació, com és el cas de l’edifici en estudi.  

9.1 LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA 
La localització geogràfica de l’edifici implica la seva inclusió en una de les 12 zones climàtiques 
definides pel DB HE 1. Les esmentades zones estaran definides per una lletra en funció de la 
severitat climàtica a l'hivern, i un número, que les classifica segons la severitat climàtica a 
l’estiu. 

h< 250  h< 450  h< 750 ≥750

Barcelona C2 1 C2 D2 D1 E1 
h< 100 h< 600  ≥600

Girona D2 143 C2 D2 E1 
h< 100 h< 600  ≥600

Lleida D3 131 C3 D3 E1 
h< 50 h< 500  ≥500

Tarragona B3 1 B3 C3 D3

Província Capital Altura de 
referència (m) 

Desnivell entre la localitat i la capital de província (m)

 
 

A partir de les taules on es defineixen les zones per a totes les capitals de província es pot 
obtenir la classificació de la zona a estudiar. Amb aquest procediment, i atès que ens trobem a 
Figueres, província de Girona, a 21 metres sobre el nivell del mar, l'edifici serà catalogat i 
verificat per a la zona climàtica C2. 

9.2 QUANTIFICACIÓ DE L’EXIGÈNCIA 
D’acord amb el DB HE 1, apartat 2.2.1.1.2 els edificis d’ús terciari han de complir un estalvi en 
la demanda conjunta* de calefacció i refrigeració superior al establert en la taula 2.2 que es 
reprodueix a continuació. 

 
 
Atès que l’edifici objecte d’aquest estudi té una càrrega de les fonts interna mitja i es troba en la 
zona climàtica d’estiu 2  haurà de complir amb un 25% d’estalvi sobre l’edifici de referència. 
 
* Demanda energètica conjunta (de calefacció i refrigeració): demanda energètica obtinguda com 
suma ponderada de la demanda energètica de calefacció (DC) i la demanda energètica de refrigeració 
(DR). S'expressa en kW·h/m2.any, considerada la superfície útil dels espais habitables de l'edifici. La 
ponderació es realitza en funció del consum d'energia primària requerit per combatre cada demanda 
energètica, sent DG = DC + 0,70·DR l'expressió que permet obtenir la demanda energètica conjunta per 
a edificis situats en territori peninsular i DG = DC + 0,85·DR per al cas de territori *extrapeninsular 
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Cal observar que el càlcul de la demanda conjunta s’obtindrà segons l’annex de la “Nota 
informativa sobre herramientas informáticas para la verificación de las exigencias del DB-HE” 
apartat 2, on estipula que la taxa de ventilació per edificis terciaris s’haurà d’ajustar a 0,8 ren/h. 
 

9.3 ENVOLVENT DE L’EDIFICI 
Tot i que el nou DB HE no estipula cap limitació directa en els tancaments per ús terciari, per 
evitar descompensacions i possibles aparicions de condensacions, la primera verificació serà la 
transmitància dels tancaments, limitada segons la zona climàtica on hagi estat inclòs l’edifici en 
qüestió. 

Per analitzar el compliment de les transmitàncies tèrmiques límit, s’utilitza els valors límits de 
transmitància tèrmica emprats per la confecció de l’edifici de referència segons el CTE, que 
s’extreuen de les taules de l’apendíx “D” “Definición del edificio de referencia”, tanmateix es 
realitza la comprovació del compliment dels valors mínims de les transmitàncies tèrmiques dels 
tancaments i segons l’apartat 2.2.1.2 del DB HE 2013 i per tal de limitar descompensacions en 
l’envolupant tèrmica de l’edifici es prenen els valors de la taula 2.3. Les dues taules 
esmentades es reprodueixen a continuació. 

Per la comprovació de les limitacions de les divisions interiors entre espais habitables i no 
habitables i mitjaneres s’agafen els valors de les taules 2.4 i 2.5 respectivament.  
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9.4 LIMITACIÓ DE CONDENSACIONS 
La limitació establerta pel DB HE1 es composa de les següents comprovacions: 
 

 Limitació de les condensacions superficials. 

 Limitació de les condensacions intersticials. 
 
Per realitzar la comprovació de les condensacions es realitzarà segons es descriu al 
“Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE Ahorro de energia. DA DB-HE / 2 
Comprovación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los 
cerramientos”. 
 
Tal com s’especifica en l’apartat 2.2.3 del DB HE 2013, tant en edificacions noves com en 
edificacions existents, en el cas que es produeixin condensacions intersticials en l’envoltant 
tèrmica de l’edifici, aquestes seran tals que no produeixin una reducció de les prestacions 
tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida útil. A més la condensació 
màxima acumulada en cada període anual no serà superior a la quantitat d’evaporació possible 
en el mateix període. 
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CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL PER LES CONDENSACIONS 
 
En el cas de capitals de província, es poden agafar els valors resumits a la taula C.1 de 
l’Apèndix C. 
 
En el cas de les localitats que no siguin capitals de província i que disposin de registres 
climàtics contrastats, es podrà suposar que la temperatura exterior és igual a la de la capital de 
província corresponent minorada en 1ºC per cada 100 m de diferència d’altitud entre les dues 
localitats. La humitat relativa per aquestes localitats es calcula suposant que la seva humitat 
absoluta és igual a la de la seva capital de província.  
 
El procediment a seguir per obtenir la humitat relativa d’una localitat qualsevol a partir de les 
dades de la seva capital de província és la següent: 
 

a) Càlcul de la pressió de saturació de la capital de província Psat en [Pa], a partir de la 
seva temperatura exterior pel mes de càlcul en [ºC], segons apartat 3.1. 
 

 
 

b) Càlcul de la pressió de saturació de la localitat Psat,loc en [Pa], segons l’apartat 3.1., 
essent ara θ la temperatura exterior per la localitat i el mes de càlcul en [ºC]. 
 

c) Càlcul de la humitat relativa per aquesta localitat i mes, mitjançant: 
 

 
 
Si la localitat es troba a menor altitud que la de referència s’agafa per aquesta localitat la 
temperatura i la humitat de la capital de província. 
 
Segons l’Apèndix C, taula C.1, per Barcelona correspon: 

 
Aquestes temperatures, al tractar-se de Figueres, una localitat a una altura sobre el nivell del 
mar inferior respecte a la capital de província, no s’han de corregir segons les especificacions 
següents: 
Dades corregides per Figueres 0 msnm

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep Oct Nov Des
Tmed (ºC) 6,8 7,9 9,8 11,6 15,4 19,4 22,8 22,4 19,9 15,2 10,2 7,7
Hrmed (%) 77    73    71    71    70    67    62    68    72    76    77    75     
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CONDICIONS DE CÀLCUL PER LES CONDENSACIONS SUPERFICIALS 
 
Pels càlculs de les condensacions superficials es compara fRsi > fRsi mínim extret de la 
següent taula: 
 

 
 

Es calcula fRsi segons l’expressió: 
 

 
On: 
U és la transmitància tèrmica del tancaments, partició interior en el tancament [W/m2K] 
 
Les temperatures i higrometries interiors de càlcul considerades pels càlculs de les 
condensacions superficials són: 
 

 S’agafa una temperatura ambient interior de 20ºC pel mes de gener i de 6,8 per 
l’exterior. 

 S’agafa un valor del 55% d’humitat relativa interior. 
 
 
CONDICIONS DE CÀLCUL PER LES CONDENSACIONS INTERSTICIALS 
 
Es desconeixen les dades exactes per cada mes de temperatura interior, per tant, i segons 
l’apartat 2.2.2 “Condiciones interiores para el calculo de condensaciones intersticiales” del DA 
DB HE 2, en absència de dades més precises, es pot prendre, per tots els mesos de l’any, una 
temperatura ambient interior de 20ºC i una humitat relativa de l’ambient interior del 55% en 
funció de la classe d’higrometria 3 o inferior corresponent a espais residencials. 
 
SOFTWARE UTILITZAT 
 
Per la comprovació dels valors descrits als apartats anteriors s’utilitzarà el software Design 
Builder que utilitza el mètode de càlcul segons la norma EN ISO 13788. 
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Del càlcul realitzat de la transmitància tèrmica “U” s’obtenen els valors recollits a les taules 
següents: 
 

A B C D A B C

Tancaments tipus CTE "U" 
límit

CTE "U" 
màxima

CTE "U" 
recomanat

Edificio 
projecte fRsi fRsi min 

(CTE)
fRsi min 
calculat

Façana planta baixa (C8) 0,73 0,75 0,29 0,26 0,94 0,56 0,55
Façana planta primera (C7) 0,73 0,75 0,29 0,35 0,91 0,56 0,55
Coberta (C1) 0,41 0,50 0,23 0,48 0,88 0,56 0,55
Forjat en contacte amb l'aire exterior (C4) 0,50 0,50 0,36 0,59 0,85 0,56 0,55
Terres en contacte terreny (C6) 0,50 0,75 0,29 0,44 0,89 0,56 0,55
Carpinterías exteriores (1) (2 )(3) 2,90 3,10 1,90 1,63 NP NP NP
Divisions int. vert. entre unitats mateix ús (C9) - 1,20 - 0,25 NP NP NP
Divisions int. horiz. entre unitats mateix ús (C3) - 1,35 - 0,38 NP NP NP
Divisions int. vert. entre unitats diferent ús (C9) - 0,85 - 0,25 NP NP NP
Divisions int. horiz. entre unitats diferent ús (C3) - 0,85 - 0,38 NP NP NP

(1)Conjunt marc vidre
(2)"U"límite La más restrictiva según condiciones de proyecto y tabla D.2.10
(3)"U" màxima segons taula 2.3

Valors  "U" (W/m2-K) Valors condensacions superficialsTaula comparativa dels valors dels tancaments 
considerats a la simulació tèrmica

 
 

 

 
A l’Annex I d’aquesta memòria s’inclouen les taules amb el desglossat de les capes que 
componen cada solució de l’envoltant tèrmica dels edificis. 
 
A l’Annex II d’aquesta memòria s’inclouen els documents d’anàlisi de condensacions dels 
elements de l’envoltant tèrmica en contacte amb l’aire exterior.  

 
 
PERMEABILITAT FUSTERIES EXTERIORS 
 
El valor de la permeabilitat a l'aire de les fusteries previstes en projecte es preveu igual a la classe 
classe 4, segons es defineix en la norma UNE-EN 12207 "Finestres i portes. Permeabilitat a l'aire. 
Classificació", sent aquest valor el de la següent taula: 
 

Clasificación Permeabilidad (Per100  ) m3/(h/m2) para 100 Pa 

Clase 0 Per 100 >50 

Clase 1 50>Per 100 >27 

Clase 2 27>Per 100 >9 

Clase 3 9>Per 100 >3 

Clase 4 3>Per 100 

  
 

Per tant s’adopta un valor de 3 m3/(h/m2) para 100 Pa. 
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DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ SOLAR 
 

 S’ha modelat la part existent de l’edifici que pot provocar ombres a la part ampliada 
objecte d’aquest informe.  
 

 S’han considerat les lames de protecció solar horitzontals presents en dues obertures 
de la planta baixa com a un coeficient de reducció del factor solar als mesos d’estiu. 
 

 Es modelen les pantalles de formigó armat presents a l’entrada principal de l’edifici i que 
poden ser d’afectació a la demanda de calefacció i refrigeració. 
 

  
Imatges extretes del programa HULC 

9.5 PROCEDIMENT DE LA VERIFICACIÓ 

D’acord amb el DB HE , el procediment de verificació del compliment de la limitació de la demanda 
es realitza mitjançant l’eina reconeguda LIDER/CALENER (HULC), que compleix els requisits 
especificats pel DB HE1 en l’apartat 5. 
 

9.6 ANÀLISI DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

Per garantir el compliment de l’Exigència Bàsica HE1 de Limitació de la Demanda energètica del 
Codi Tècnic de l’edificació, s’ha utilitzat el procediment general de verificació, basat en l’avaluació 
de la demanda energètica de l’edifici mitjançant la comparació d’aquesta amb la corresponent a un 
edifici de referència. 
 
El mètode de càlcul de l’opció general es formalitza a través del programa informàtic ja esmentat, 
a través del qual es defineix l'envoltant tèrmica de l'edifici mitjançant la generació d'un model 3D al 
qual se li assignen els diferents elements constructius empleats. 
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Imatge extreta del programa HULC 

 

9.7 MODELITZACIÓ 3D 

Per a la inserció del model de l’edifici objecte en 3D en el programa HULC, s’han tingut en compte 
les següents consideracions: 
 

 S’han simplificat algunes zones, unint i modelant conjuntament locals amb la mateixa 
destinació d’ús o amb el mateix tractament quant a càrregues i condicionament, com ara les 
zones de circulació de planta primera o els espais destinats a empreses, on s’han suprimit 
algunes separacions interiors. 

 
De la modelització realitzada en resulten els següents espais introduïts al programa amb la finalitat 
de realitzar el càlcul de la demanda de l’edifici: 
 

Nom HULC  Planta 
HULC

Planta 
projecte Nom projecte Ús HULC  Classe 

higrometria  
 Àrea 
(m²)  

 Altura 
(m)  

P01_E01 P01 PB Espai relacional 01 Despatx 3,0 36,02 3,60
P01_E02 P01 PB Escales Circulacions 3,0 16,97 3,60
P01_E03 P01 PB Aules 01 Aula 3,0 49,58 3,60
P01_E04 P01 PB Aules 02 Aula 3,0 89,98 3,60  

 

Nom HULC  Planta 
HULC

Planta 
projecte Nom projecte Ús HULC  Classe 

higrometria  
 Àrea 
(m²)  

 Altura 
(m)  

P02_E01 P02 P1 Mòduls empreses 01 Despatx 3,0 88,88 3,60
P02_E02 P02 P1 Circulacions Circulacions 3,0 69,26 3,60
P02_E03 P02 P1 Mòduls empreses 02 Despatx 3,0 46,03 3,60
P02_E04 P02 P1 Mòduls empreses 03 Despatx 3,0 44,79 3,60
P02_E05 P02 P1 Mòduls empreses 04 Despatx 3,0 44,80 3,60
P02_E06 P02 P1 Mòduls empreses 05 Despatx 3,0 54,26 3,60  
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9.8 RESULTATS DB HE1. EINA HULC 

El càlcul conclou amb el següent resultat : 
 

 
 

 L’edifici compleix amb la reglamentació vigent, concretament amb el DB HE1. 
 
A l’Annex III d’aquesta memòria s’adjunta l’informe dels resultats de l’eina unificada 
LIDER/CALENER (HULC).  
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10. INTRODUCCIÓ SISTEMES PER VERIFICACIÓ HE0 

En el present projecte, per tal de realitzar la comprovació de l’apartat HE0 de limitació del 
consum energétic, al tractar-se d’un edifici considerat terciari i per les característiques de les 
instal·lacions, s’ha realitzat mitjançant l’Opció general Calener GT. 

10.1  MODELITZACIÓ 3D 

A partir del model creat amb l’eina unificada LIDER/CALENER  (HULC) per a la verificació de la 
limitació de la demanda energètica, s’ha exportat la geometria de l’edifici a CALENER GT, pel 
que les consideracions en la seva modelització són les mateixes. 
 

 
Imatge extreta del programa  Calener GT 

10.2 HORARIS I PERFILS DEFINITS 

Es consideren uns horaris de funcionament i perfils d’activitat dels diferents espais segons les 
taules i fitxes adjuntades a continuació, desglossades segons l’ús al que es destina cada un 
d’ells i a la informació facilitada per la propietat.  
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13/12/2017

CONDICIONS DE CLIMA INTERIOR
Temperatura ambient Unitats Magnitud

Principal
Hivern °C 21 06:00 a 20:00h
Estiu °C 25 06:00 a 20:00h

Secundaria
Hivern °C -
Estiu °C -

Humitat relativa
Hivern % 40
Estiu % 50

CONDICIONS D'OCUPACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Superficie d'ocupació m2/pers 10
Activitat metabòlica met 0,9 RITE
Vestimenta Hivern clo 1 RITE

Estiu clo 0,5 RITE
Carga por persona Sensible w 75 UNE EN 13779

Latent w 50 UNE EN 13779
Taxa de generación CO2 por persona m3/h-W 0,00013752 Design Builder 
CARGAS POR EQUIPOS 

Unitats Magnitud Comentaris
Standby % 5
Potencia instal·lada espai W/m2 15,00
CONDICIONS D'IL·LUMINACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Standby % 0
Potència instalada espai W/m2 7,5 CTE-DB HE3
Il·luminància mitja mantinguda lux 500 UNE-EN 12464-1
VEEI (Valor Eficiència Energètica Il·luminació) W/m2-100lx 1,5 CTE-DB HE3
CONDICIONS DE VENTILACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Horari de funcionament
Aire exterior per persona l/s 12,5 IDA 2
Aire exterior per m2 l/s

Ve
nt

ila
ci

ó
PERFILS D'ACTIVITAT PER VERIFICACIÓ HE0 I HE1

ACTIVITAT Oficines, despatxos, sales de reunions
Nom Perfil Software de càlcul PGI_Generic_Office_Area

Lo
ca

l

Horari funcionament

Pe
rs
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s
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lu
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ió
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13/12/2017

CONDICIONS DE CLIMA INTERIOR
Temperatura ambient Unitats Magnitud

Principal
Hivern °C 21 06:00 a 20:00h
Estiu °C 25 06:00 a 20:00h

Secundaria
Hivern °C -
Estiu °C -

Humitat relativa
Hivern % 40
Estiu % 50

CONDICIONS D'OCUPACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Superficie d'ocupació m2/pers 4
Activitat metabòlica met 0,9 RITE
Vestimenta Hivern clo 1 RITE

Estiu clo 0,5 RITE
Carga por persona Sensible w 70 UNE EN 13779

Latent w 70 UNE EN 13779
Taxa de generación CO2 por persona m3/h-W 0,00013752 Design Builder 
CARGAS POR EQUIPOS 

Unitats Magnitud Comentaris
Standby % 5
Potencia instal·lada espai W/m2 4,50
CONDICIONS D'IL·LUMINACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Standby % 0
Potència instalada espai W/m2 7,5 CTE-DB HE3
Il·luminància mitja mantinguda lux 300 UNE-EN 12464-1
VEEI (Valor Eficiència Energètica Il·luminació) W/m2-100lx 2,5 CTE-DB HE3
CONDICIONS DE VENTILACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Horari de funcionament
Aire exterior per persona l/s 12,5 IDA 2
Aire exterior per m2 l/s

Ve
nt

ila
ci

ó
PERFILS D'ACTIVITAT PER VERIFICACIÓ HE0 I HE1

ACTIVITAT Aules
Nom Perfil Software de càlcul PGI_Teaching Areas
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Horari funcionament
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13/12/2017

CONDICIONS DE CLIMA INTERIOR
Temperatura ambient Unitats Magnitud

Principal
Hivern °C -
Estiu °C -

Secundaria
Hivern °C -
Estiu °C -

Humitat relativa
Hivern % 40
Estiu % 50

CONDICIONS D'OCUPACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Superficie d'ocupació m2/pers 12 UNE EN 13779-DB SI
Activitat metabòlica met 0,9 RITE
Vestimenta Hivern clo 1 RITE

Estiu clo 0,5 RITE
Carga por persona Sensible w 70 UNE EN 13779

Latent w 70 UNE EN 13779
Taxa de generación CO2 por persona m3/h-W 0,00013752 Design Builder 
CARGAS POR EQUIPOS 

Unitats Magnitud Comentaris
Standby % 5
Potencia instal·lada espai W/m2 1,50
CONDICIONS D'IL·LUMINACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Standby % 0
Potència instalada espai W/m2 7,5 CTE-DB HE3
Il·luminància mitja mantinguda lux 150 UNE-EN 12464-1
VEEI (Valor Eficiència Energètica Il·luminació) W/m2-100lx 5,0 CTE-DB HE3
CONDICIONS DE VENTILACIÓ

Unitats Magnitud Comentaris
Horari de funcionament
Aire exterior per persona l/s 12,5 IDA 2
Aire exterior per m2 l/s

Ve
nt
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ci

ó
PERFILS D'ACTIVITAT PER VERIFICACIÓ HE0 I HE1

ACTIVITAT Passadissos circulació i escales
Nom Perfil Software de càlcul PGI_Circulacio
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10.3  SISTEMES ACTIUS DE L’EDIFICI 

L’edifici objecte s’ha projectat amb una instal·lació de climatització basat amb un sistema 
d’expansió directa tipus VRV per als diferents espais de l’edifici, mòduls d’empreses i aules.  
 
La ventilació d’aquests espais es realitza mitjançant una climatitzadora d’aire primari 
connectada a una unitat exterior d’expansió directa. 
 
No es preveu consum d’ACS en aquesta part ampliada de l’edifici, per tant, no són d’aplicació 
els requisits del HE4. 
 

10.4  MODELITZACIÓ DELS SISTEMES EN CALENER GT 

El modelatge dels equips que serveixen a cada espai s’ha realitzat mitjançant les opcions: 

 Creació d’uns equips “Autónomos mediante unidades terminales” amb volum del 
refrigerant variable per tal de simular el sistema VRV. 
 

 Creació d’un equip “Autónomo caudal variable” per simular la ventilació d’aire primari 
dels espais d’aules i mòduls d’empresa.  

 
Les característiques dels equips i unitats terminals es descriuen als següents apartats. 
 

10.5 SUBSISTEMES SECUNDARIS 

Les característiques de les unitats interiors, les unitats exteriors i la climatitzadora d’aire primari 
són les que s’exposen a les següents taules: 
 

Nom Calor (Kw) Fred Total 
(kw)

Fred 
sensible 

(kw)

Cabal 
(m3/h)

Potència 
ventilador 

(w)

Factor 
transport 
w/m3/h

Marca Model

UI-01 2,50 2,20 1,65 540 45 0,083 DAIKIN FXSQ 20A
UI-02 3,20 2,80 2,10 540 45 0,083 DAIKIN FXSQ 25A
UI-03 4,00 3,60 2,70 570 45 0,079 DAIKIN FXSQ 32A

Unitats interiors

 
 

Nom Calor (Kw) Fred Total 
(kw)

Fred 
sensible 

(kw)

Cabal 
(m3/h)

Consum 
refrigeració 

(KW)

Consum 
calefacció 

(KW)
COP EER Marca Modelo

UE-01 56,00 50,00 40,00 15060 14,70 14,40 3,89 3,40 DAIKIN RYYQ18T
UE-02 45,00 40,00 32,00 13380 11,00 11,20 4,02 3,64 DAIKIN REYQ14T

Unitats exteriors

 
 

Nom Calor (Kw) Fred Total 
(kw)

Fred 
sensible 

(kw)

Cabal 
impulsió 
(m3/h)

Cabal 
retorn 
(m3/h)

Potència 
ventilador 
impulsió 

(KW)

Potència 
ventilador 

retorn 
(KW)

Marca Model

Factor 
transport 
impulsió 
w/m3/h

Factor 
transport 

retorn 
w/m3/h

Recuperador 
de calor % 

Free-
cooling

CLAP 24,00 52,70 27,10 6044 6044 2,30 1,50 AIRLAN FMA-HP 078 0,38 0,25 73,0 Si

Climatitzadora

Unitat exterior

UE-01  
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La relació de potències de les unitats interiors instal·lades a cada espai són les que s’exposen 
a les taules següents: 
 

Nom HULC  Planta 
HULC

Planta 
projecte

Nom 
projecte Ús HULC  Àrea (m²)  Calor (Kw) Fred Total 

(kw)

Fred 
sensible 

(kw)

Cabal 
(m3/h)

Factor 
transport 
(W/m3/h))

Tipus 
Sistema

P01_E01 P01 PB Espai relacional 01Despatx 36,02 4 3,6 2,7 570 0,08 UE-02
P01_E03 P01 PB Aules 01 Aula 49,58 4 3,6 2,7 570 0,08 UE-02
P01_E04 P01 PB Aules 02 Aula 89,98 8 7,2 5,4 1140 0,08 UE-02  

 

Nom HULC  Planta 
HULC

Planta 
projecte

Nom 
projecte Ús HULC  Àrea (m²)  Calor (Kw) Fred Total 

(kw)

Fred 
sensible 

(kw)

Cabal 
(m3/h)

Factor 
transport 
(W/m3/h))

Tipus 
Sistema

P02_E01 P02 P1Mòduls empreses 01Despatx 88,88 13,7 12,2 9 2220 0,08 UE-02
P02_E03 P02 P1Mòduls empreses 02Despatx 46,03 6,4 5,6 4,2 1080 0,08 UE-02
P02_E04 P02 P1Mòduls empreses 03Despatx 44,79 6,4 5,6 4,2 1080 0,08 UE-02
P02_E05 P02 P1Mòduls empreses 04Despatx 44,80 6,4 5,6 4,2 1080 0,08 UE-02
P02_E06 P02 P1Mòduls empreses 05Despatx 54,26 7,5 6,6 4,95 1620 0,08 UE-02  

 

11.  INSTAL·LACIONS D’ IL·LUMINACIÓ 

Les dades d’il·luminació considerades en aquest projecte per a cada espai s’obtenen segons el 
càlcul basat en les exigències del DB HE3 que es descriuen a continuació. 
 
Els criteris de disseny de la instal·lació d’enllumenat interior seran: 
 

 Intensitat lluminosa uniforme. 
 Aconseguir el nivell amb la potència més baixa possible. 
 Utilització de llum natural, sempre que sigui possible. 

 
Valor d’Eficiència Energètica de la Instal·lació 
 
L’eficiència energètica d’una instal·lació d’il·luminació d’una zona, es determinarà mitjançant el 
valor d’eficiència energètica de la instal·lació VEEI (W/m2) per cada 100 lux mitjançant la 
següent expressió: 
 

 
 

Essent: 
 
P la potencia de la lámpara més l’equip auxiliar [W]; 
S la superficie il·luminada [m2]; 
Em la il·luminància mitjana horitzontal mantinguda [lux] 
 
 
Els valors d’eficiència energètica límit en recintes interiors d’un edifici s’estableixen a la taula 
2.1. Aquests valors inclouen la il·luminació general i la il·luminació d’accent, però no les 
instal·lacions d’il·luminació d’aparadors i zones d’exposició. 
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Els valors considerats de VEEI límit i de projecte s’exposen a les taules que s’adjunten al final 
d’aquest apartat. 
 
Potència instal·lada de l’edifici 
 
La potència instal·lada en il·luminació, tenint en compte la potència de les lluminàries i els 
equips auxiliars, no superarà els valors especificats a la taula 2.2. 
 

   
 
La potència instal·lada corresponent a il·luminació és de 7,50 W/m2 < 15 W/m2 exigits per 
edificis d’ús hospitalari, per tant, compleix amb aquesta exigència. 
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Sistemes de regulació i control 
 
No s’instal·len sistemes de regulació amb sensors de llum natural que realitzen el control del 
vestíbul, la sala de reunions, la sala d’espera i les consultes de planta baixa, les consultes i sala 
d’espera de planta primera, les consultes, sala d’espera i aula de planta segona i les consultes, 
sala d’espera i sala de personal de planta tercera. 
 
Dades d’il·luminació per espais 
 
La taula de valors considerats per cada espai s’exposa a continuació: 
 

Nom HULC  Planta 
HULC

Planta 
projecte Nom projecte Ús HULC  Àrea 

(m²)  
Poténcia 

inst. (w/m2)
VEEI 

proyecto
VEEI 
CTE

Regulación 
con sensor 

de luz natural
P01_E01 P01 PB Espai relacional 01 Despatx 36,02 7,50 1,50 3,0 No
P01_E02 P01 PB Escales Circulacions 16,97 7,50 3,75 6,0 No
P01_E03 P01 PB Aules 01 Aula 49,58 7,50 2,50 3,5 No
P01_E04 P01 PB Aules 02 Aula 89,98 7,50 2,50 3,5 No  

 

Nom HULC  Planta 
HULC

Planta 
projecte Nom projecte Ús HULC  Àrea 

(m²)  
Poténcia 

inst. (w/m2)
VEEI 

proyecto
VEEI 
CTE

Regulación 
con sensor 

de luz natural
P02_E01 P02 P1 Mòduls empreses 01 Despatx 88,88 7,50 1,50 3,0 No
P02_E02 P02 P1 Circulacions Circulacions 69,26 7,50 3,75 6,0 No
P02_E03 P02 P1 Mòduls empreses 02 Despatx 46,03 7,50 1,50 3,0 No
P02_E04 P02 P1 Mòduls empreses 03 Despatx 44,79 7,50 1,50 3,0 No
P02_E05 P02 P1 Mòduls empreses 04 Despatx 44,80 7,50 1,50 3,0 No
P02_E06 P02 P1 Mòduls empreses 05 Despatx 54,26 7,50 1,50 3,0 No  

 
 
 



 

 

 

VERIFICACIÓ HE0 I HE1 DESEMBRE 2017 / REV.00 
170421 – CENTRE DE FORMACIÓ FIGUERES – FASE 2 PÀGINA 24 DE 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ANNEX I : DESGLOSSAT DE TANCAMENTS 
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Es parteix del la informació facilitada d’arquitectura per realitzar la qualificació energètica de 
l’edifici i es preveu d’entrada com a l’únic model objecte d’estudi. A continuació es descriuen les 
composicions dels tancaments de l’envolvent. 
 

Nom  U (W/m²K)  Materials HULC Gruix (m)
Utilitzada com a solució de façana de planta primera 
C7 0,35 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,020

PUR Proyección con CO2 celda cerrada [0.032 W/[mK]] 0,030
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  0,015
  MW Lana mineral [0.036 W/[mK]] 0,050
  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  0,030
Utilitzada com a solució de façana de planta baixa 
C8 0,26 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,005

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [0.034 W/[mK]]0,060
1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm < G < 100 mm 0,150
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

  MW Lana mineral [0.036 W/[mK]] 0,050
  Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  0,030

FAÇANES

 
 

Nom  U (W/m²K)  Materials HULC Gruix (m)
Utilitzada com a solució general de coberta invertida de graves
C1 0,48 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,100
  XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,040
  Betún fieltro o lámina 0,001

Subcapa fieltro 0,006
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020
Hormigón con árido ligeros d 1300 0,100
FR Entrevigado de hormigón - Canto 250 mm - 0,250
Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  0,015

COBERTES

 
 

Nom  U (W/m²K)  Materials HULC Gruix (m)
Utilitzada com a solució de separació entre aules i passadissos
C9 0,25 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  0,026

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  0,070
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  0,013

  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  0,070
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  0,026

Utilitzada com a solució de nucli d'escala
C11 1,83 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015
  1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm < G < 100 mm 0,140

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

DIVISIONS INTERIORS
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Nom  U (W/m²K)  Materials HULC Gruix (m)
Utilitzada com a solució de mitjera amb edifici existent en zones de banys
C10 0,45 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  0,026
  MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]  0,070

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900  0,026
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,010
Plaqueta o baldosa cerámica 0,020

MITJERES

 
 

Nom  U (W/m²K)  Materials HULC Gruix (m)
Utilitzat com a solució de forjat interior entre planta baixa i planta primera
C3 0,38 Piedra artificial 0,010

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050
  EEPS Poliestireno Expandido [0.033 W/[mK]] 0,020
  FR Entrevigado de hormigón - Canto 300 mm - 0,300
  MW Lana mineral [0.036 W/[mK]] 0,050
  Tablero de virutas orientadas [OSB] d < 650 0,025
Utilitzat com a solució de forjat exterior en zona voladiu planta baixa
C4 0,59 Piedra artificial 0,010
  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

EEPS Poliestireno Expandido [0.033 W/[mK]] 0,040
FR Entrevigado de hormigón - Canto 300 mm - 0,300

FORJATS

 
 

Nom  U (W/m²K)  Materials HULC Gruix (m)
Utilitzat com a solució de solera de planta baixa en contacte amb el terreny
C6 0,44 Piedra artificial 0,008
  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,025
  EEPS Poliestireno Expandido [0.033 W/[mK]] 0,060
  FR Entrevigado de hormigón - Canto 300 mm - 0,300
  Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,100

TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY

 
 

 
VIDRES I MARCS 

 

Nom  (W/m²K)  Factor solar (g)
66-16Arg-44ipluslight-c2 1,00 0,38

6-16Arg-44StoprayVision51 1,00 0,27

Característiques vidres

 
 

Nom  U (W/m²K)  
Permeabilitat a l'aire 

(m3/h·m2)
COR-60 RPT 2,80 3,80

Característiques marc
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CONJUNT MARCS VIDRES 
 

Components Materials HULC
Nom FE01
Vidre 66-16Arg-44ipluslight-c2
Marc COR-60 RPT
% Marc 20
Permeabilitat m³/hm² a 100Pa 3
U (W/m²K) 1,36
Factor solar 0,3

FUSTERIA EXTERIOR 1
Utilitzada en solucions Eal 01 i Eal 03

 
 

Components Materials HULC
Nom FE02
Vidre 66-16Arg-44ipluslight-c2
Marc COR-60 RPT
% Marc 30
Permeabilitat m³/hm² a 100Pa 3
U (W/m²K) 1,54
Factor solar 0,27

FUSTERIA EXTERIOR 2
Utilitzada en la solució Eal 02

 
 

Components Materials HULC
Nom FE03
Vidre 6-16Arg-44StoprayVision51
Marc COR-60 RPT
% Marc 35
Permeabilitat m³/hm² a 100Pa 3
U (W/m²K) 1,63
Factor solar 0,18

FUSTERIA EXTERIOR 3
Utilitzada en la solució Eal 04
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13. ANNEX II : INFORMES DE CONDENSACIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VERIFICACIÓ HE0 I HE1 DESEMBRE 2017 / REV.00 
170421 – CENTRE DE FORMACIÓ FIGUERES – FASE 2 PÀGINA 29 DE 34 

 

L’anàlisi de les condensacions es realitza segons la norma UNE-EN ISO 13788 que determina: 
 

 El risc de condensació intersticial degut a la difusió del vapor d’aigua. 
 

 El temps necessari perquè l’aigua, de qualsevol font, en una capa entre dos capes 
d’alta resistència al vapor, s’assequi i el risc de condensació intersticial que apareix en 
altres llocs durant el procés d’assecat.  

 
Criteris d’acceptació 
 
Se solen establir alguns criteris per l’acceptació del disseny de l’element constructiu que es 
poden sintetitzar en els següents: 
 

 Els materials on es produeix el pla de condensació han de ser “no hidròfils”. 
 

 No s’han de produir simultàniament condensacions i temperatures negatives, ja que hi 
hauria el risc de formació de gel en alguna capa del tancament.  

 
 La quantitat de condensació acumulada al llarg del temps ha de ser el suficientment 

reduïda per no provocar una pèrdua significativa en les seves prestacions tèrmiques o 
que suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida útil. Es sol considerar com a 
límit el valor de 500 gr/m2 com a màxim acceptable.  

 
 La quantitat de vapor condensat ha de ser susceptible de ser evaporat en els períodes 

menys rigorosos de manera que al final del cicle anual el tancament no acumuli humitat 
de l’any anterior, ja que provocaria una degradació progressiva en el temps.  
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FAÇANA PLANTA PRIMERA – C7 
 
Reporte de Análisis de Condensación 

Condensación Intersticial 
La estructura se encuentra libre de condensaciones 

Interfaces con Condensación 
Número de interfaces con condensación: 0 

Condensación Superficial 
Resultados Detallados: Condensación Superficial 
 Temp Ext HR Ext (%) Temp Int HR Int (%) Factor de 

Temp Min 
Tsi Min Tsi 

Ene 7,0 77 20,0 55 0,659 15,6 19,4 
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FAÇANA PLANTA BAIXA – C8 
 
Reporte de Análisis de Condensación 

Condensación Intersticial 
La estructura se encuentra libre de condensaciones 

Interfaces con Condensación 
Número de interfaces con condensación: 0 

Condensación Superficial 
Resultados Detallados: Condensación Superficial 
 Temp Ext HR Ext (%) Temp Int HR Int (%) Factor de 

Temp Min 
Tsi Min Tsi 

Ene 7,0 77 20,0 55 0,659 15,6 19,6 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

VERIFICACIÓ HE0 I HE1 DESEMBRE 2017 / REV.00 
170421 – CENTRE DE FORMACIÓ FIGUERES – FASE 2 PÀGINA 32 DE 34 

 

COBERTA – C1 
 
Reporte de Análisis de Condensación 

Condensación Intersticial 
La estructura se encuentra libre de condensaciones 

Interfaces con Condensación 
Número de interfaces con condensación: 0 

Condensación Superficial 
Resultados Detallados: Condensación Superficial 
 Temp Ext HR Ext (%) Temp Int HR Int (%) Factor de 

Temp Min 
Tsi Min Tsi 

Ene 7,0 77 20,0 55 0,659 15,6 19,2 
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FORJAT EXTERIOR – C4 
 
Reporte de Análisis de Condensación 

Condensación Intersticial 
La estructura se encuentra libre de condensaciones 

Interfaces con Condensación 
Número de interfaces con condensación: 0 

Condensación Superficial 
Resultados Detallados: Condensación Superficial 
 Temp Ext HR Ext (%) Temp Int HR Int (%) Factor de 

Temp Min 
Tsi Min Tsi 

Ene 7,0 77 20,0 55 0,659 15,6 19,0 
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14. ANNEX III : VERIFICACIÓ HE0-HE1 (INFORME HULC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nueva construcción o ampliación, en usos distintos al residencial
privado

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

Edifici multifuncional Figueres - Fase 2

Dirección Ronda Sud 3 

Municipio Figueres Código Postal 17600

GironaProvincia Comunidad Autónoma Cataluña

C2Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 8395802DG9789N0001AF

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:

Nombre y Apellidos -NIF/NIEPGI Engineering  

Razón social -NIFPGI engineering

Domicilio Fontajau 42 - - - Baixos -

Municipio Código Postal 17007Girona

Provincia Girona Comunidad Autónoma Cataluña

e-mail: pgigrn@pgigrup.com Teléfono 972 222 823

Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración para 0,80 ren/h**

Consumo de energía primaria no renovable**

Demanda energética de calefacción del edificio objeto para 0,80 ren/hora

Demanda energética de refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h

Demanda energética de calefacción del edificio de referencia para 0,80 ren/hora

Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

5,49

24,77

15,96

21,96

483,79

Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia según la tabla 2.2
del apartado 2.2.1.1.2 de la sección HE1

Ahorro mínimo

74,16

B Sí cumpleA

22,83 31,33

Ahorro alcanzado (%) Ahorro mínimo (%)27,13 25,00 Sí cumple
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**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la sección
DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto
de las secciones del DB-HE

Valor máximo de consumo de energía primaria no renovable para la clase B

Firma del técnico verificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo
con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
sus anexos:

Registro del Organo Territorial Competente:

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefacción
(Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85∙Dref.

Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto

Fecha 21/12/2017
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

540,57

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

C6 Suelo 192,56 0,45 Usuario

C8 Fachada 31,43 0,26 Usuario

C8 Fachada 7,73 0,26 Usuario

C8 Fachada 12,48 0,26 Usuario

C8 Fachada 62,49 0,26 Usuario

C8 Fachada 12,05 0,26 Usuario

C8 Fachada 7,21 0,26 Usuario

C4 Fachada 153,53 0,63 Usuario

C1 Cubierta 348,01 0,47 Usuario

C7 Fachada 50,39 0,35 Usuario

C7 Fachada 17,11 0,35 Usuario

C7 Fachada 12,96 0,35 Usuario

C7 Fachada 94,00 0,35 Usuario

C7 Fachada 12,86 0,35 Usuario

C7 Fachada 17,43 0,35 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

FE01 Hueco 6,10 1,36 0,23 Usuario Usuario

FE01 Hueco 27,39 1,36 0,23 Usuario Usuario

FE01 Hueco 6,10 1,36 0,23 Usuario Usuario

FE02 Hueco 1,98 1,54 0,21 Usuario Usuario

FE02 Hueco 8,91 1,54 0,21 Usuario Usuario

Fecha
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Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

FE03 Hueco 3,85 1,63 0,27 Usuario Usuario

FE03 Hueco 3,74 1,63 0,27 Usuario Usuario

FE03 Hueco 19,58 1,63 0,27 Usuario Usuario

FE03 Hueco 3,74 1,63 0,27 Usuario Usuario

FE03 Hueco 3,74 1,63 0,27 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración

Zona asociada Z_P01_E01 Z_P01_E03 Z_P01_E04 Z_P02_E01 Z_P02_E03 Z_P02_E04 Z_P02_E05 Z_P02_E06
Z_P01_E02 Z_P02_E02 

0,00 0,00 3,64 0,00

Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

NoNo No  

UE-02

Aut. mediante unidades terminales

Nombre

Tipo

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frío (%)

Zona asociada           Zona aire primario  1

24,00 52,70 3,40 52,70

Enfriamiento gratuitoEnfriamiento evaporativo Recuperación de energía Control

SiNo No  

CL-AP

Aut. caudal variable

Nombre

Tipo

Potencia calor (kW) Potencia frío (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frío (%)

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 7,50 1,50 500,00

P01_E02 7,50 3,75 200,00

P01_E03 7,50 2,50 300,00

P01_E04 7,50 2,50 300,00

P02_E01 7,50 1,50 500,00

P02_E02 7,50 3,75 200,00

P02_E03 7,50 1,50 500,00

P02_E04 7,50 1,50 500,00

P02_E05 7,50 1,50 500,00

P02_E06 7,50 1,50 500,00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 36,02 perfildeusuario

P01_E02 16,97 perfildeusuario
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E03 49,58 perfildeusuario

P01_E04 89,98 perfildeusuario

P02_E01 88,88 perfildeusuario

P02_E02 69,26 perfildeusuario

P02_E03 46,03 perfildeusuario

P02_E04 44,79 perfildeusuario

P02_E05 44,80 perfildeusuario

P02_E06 54,26 perfildeusuario

Fecha
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1 CONDICIONS GENERALS 

1.1 OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 

La  finalitat  del  present Plec de Condicions Tècniques consisteix en la determinació  i 
definició dels conceptes que s'indiquen a continuació.  

Abast    dels  treballs  a  realitzar   per  l'Instal·lador i, per tant, plenament inclosos en la 
seva Oferta. 

Materials   complementaris   per al    perfecte acabat   de  la  instal·lació, no relacionats 
explícitament,  ni en  el Document de mesurament i pressupost, ni en  els plans, però  que per 
la seva lògica  aplicació queden inclosos, plenament,  en el subministrament de l'Instal·lador. 

Qualitats, procediments i  formes d'instal·lació  dels  diferents  equips, dispositius  i,  en 
general, elements primaris i auxiliars. 

Proves i assajos parcials a realitzar durant el transcurs  dels  muntatges. Proves i  
assajos finals, tant  provisionals, com  definitius, a realitzar durant les corresponents 
recepcions. 

Les garanties exigides en els materials, en el seu muntatge i en el seu funcionament 
conjunt. 
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2 CONCEPTES COMPRESOS 

És competència exclusiva  de l'Instal·lador  i, per  tant,  queda  totalment inclòs  en  el  
preu ofert,  el subministrament  de tots  els elements  i materials,  mà d'obra , mitjans  auxiliars 
i,  en general, tots aquells elements i/o conceptes que pugui necessaris per al  perfecte acabat  
i posada al punt  de les instal·lacions, segons es descriuen en la memòria, són representades 
en els plans, queden relacionades de forma bàsica  en el Document de mesurament i 
pressupost i  la qualitat i característiques de muntatge del qual s'indiquen   en el Plec de 
Condicions Tècniques. 

 Queda  entès   que  els  quatre   Documents  de Projecte, és  a dir, Memòria, 
Mesuraments i  Pressupost, Plans i Plec  de Condicions Tècniques formen  tot un conjunt. Si 
fora  advertida  o existeixi  alguna discrepància entre  aquests quatre  Documents,  la seva 
interpretació serà la que determini la Direcció d'Obra. Excepte indicació contrària en la seva 
Oferta, la qual cosa ha de quedar explícitament indicat en Contracte, queda entès que 
l'Instal·lador accepta aquest criteri i no podrà formular cap reclamació per motiu d'omissions i/o 
discrepàncies entre qualsevol dels quatre Documents que integren el Projecte. 

Qualsevol exclusió, inclosa implícita o explícitament per l'Instal·lador en la seva Oferta i 
que difereixi dels conceptes exposats en els paràgrafs anteriors, no tindrà cap  validesa, llevat 
que al Contracte, d'una forma particular i explícita, es manifesta la corresponent exclusió. 

És responsabilitat de l'Instal·lador el compliment de tota  la  normativa  oficial vigent  
aplicable  al Projecte.  Durant  la realització d'aquest  Projecte s'ha posat el  màxim interès a 
complir tota la normativa oficial vigent respecte d'això. No obstant, si en el mateix existiren 
conceptes que es desviaren o no compliren amb les  mateixes,  és  obligació de l'Instal·lador 
comunicar-ho en la seva Oferta i en la forma que es descriurà més endavant. Queda, per tant, 
obligat l'Instal·lador a efectuar una revisió del Projecte, previ a la presentació de la seva Oferta, 
havent d'indicar, expressament, en la mateixa, qualsevol deficiència a aquest respecte o, en 
cas contrari, la seva conformitat amb el Projecte en matèria de compliment de tota la normativa 
oficial vigent aplicable al mateix. 

L'Instal·lador efectuarà  a  càrrec seu  el  plans  de seguretat  i el  seguiment 
corresponent als  seus treballs, havent de  disposar de tots  els elements  de seguretat, 
auxiliars i  de control exigits per la  Legislació vigent,  tot  això amb la  deguda coordinació en 
relació a la resta de l'obra, per la  qual cosa serà preceptiva la compatibilitat  i acceptació 
d'aquest treball amb el  plans de seguretat general de l'obra  i, en  tot cas,  haurà de comptar  
amb la conformitat de la Direcció Tècnica i el Contractista general. 

Queden inclosos també, com a part dels treballs de l'Instal·lador, la preparació de tots els 
plans d'obra, així com la gestió  i preparació de tota la Documentació Tècnica  necessària, 
inclòs  Visat i Legalitzat de Projectes i  Certificats d'obra, així com la seva  tramitació davant els 
diferents Organismes Oficials, a  fi d'obtenir  tots  els permisos requerits d'acord amb la 
Legislació.  

També queden incloses la realització de totes les proves de posada en marxa de les 
instal·lacions, realitzades segons les indicacions de la Direcció d'Obra. 

No es procedirà a efectuar  la recepció provisional si tot l'anterior no estigues degudament 
omplert a satisfacció de la Direcció d'Obra. 
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Així mateix, queden inclosos tots els treballs corresponents a la definició, coordinació i 
instal·lació de totes les connexions de serveis, com ara electricitat, aigua, gas, sanejament i 
altres que pogueren requerir-se, ja pugui de forma provisional per a efectuar els muntatges en 
obra o de forma definitiva per a satisfer les necessitats del Projecte. S'entén, per tant, que 
aquests treballs queden plenament inclosos en l'Oferta de l'Instal·lador, llevat que s'indiqui 
expressament el contrari. 

Queda,  per tant,  l'Instal·lador   assabentat per  aquest Plec de Condicions que és 
responsabilitat seva la realització de les comprovacions indicades, previ a la presentació de 
l'Oferta, així com la presentació  en   temps,  mode  i forma de tota la Documentació esmentada 
i  la consecució dels corresponents permisos. L'Instal·lador, en cas de subcontractació, o 
l'Empresa responsable de la seva contractació, no podran formular cap reclamació respecte a 
aquest concepte, ja sigui per omissió, desconeixement o qualsevol altra causa. 

2.1 CONCEPTES NO COMPRESOS 

En general, només queden exclosos de realització per  part de l'Instal·lador els conceptes 
que responen a activitats d'obra, llevat que en els Documents de Projecte s’indicarà 
expressament el contrari. Els conceptes exclosos són els que s'indiquen a continuació. 

Bancades d'obra civil per a maquinària. 

Protecció de canalitzacions, el muntatge dels quals sigui realitzat pel sòl. Aquesta 
protecció  es refereix al  morter de ciment i  arena o formigó per a protegir les esmentades  
canalitzacions del trànsit de l'obra. La protecció pròpia de la canalització sí que queda inclosa 
en el subministrament. 

En general, qualsevol  tipus   d'obra   necessària  per al  muntatge de les instal·lacions. 
En particular,  l'obertura  de fregadisses  i posterior rebut  de  les instal·lacions  amb  el  morter 
corresponent. 

Obertura de buits en  sòls, parets, forjats o altres elements  d'obra civil o  obra per a la 
distribució de  les diferents canalitzacions. Així mateix, queda exclòs el rebut del corresponent 
passamurs,  marc, bastidor, etc. en   els   buits oberts.   És,   no   obstant, competència  de 
l'Instal·lador, el subministrament  del corresponent  element  a  rebre a  l'obra  civil, bé sigui 
passamurs, marc, bastidor, etc. i la determinació precisa de grandàries i situació dels buits en 
la forma i mode que s'indicarà més endavant. Tot això, en  temps i  mode compatible amb  
l'execució  de l'obra, per a evitar qualsevol   tipus  de   modificació  i/o   ruptures posteriors. Els 
perjudicis derivats de qualsevol omissió relativa a aquests treballs i accions seran repercutits 
directament en l'Instal·lador. 

Rebut de  suportació d’instal·lacions, sempre que  en  els   mateixos  s'utilitza,  
exclusivament, material  de  construcció. Quan  el  rebut pugui efectuar-se per qualsevol 
procediment de tipus mecànic, com a tirs, trepants, etc., serà sempre competència de 
l'Instal·lador. La suportació i el seu muntatge sempre serà competència de l'Instal·lador. 

Magatzems, neteges, etc., necessaris per a ús i conservació dels materials dels 
Instal·ladors durant el desenvolupament dels muntatges. 

2.2 INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE 
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La interpretació del Projecte correspon en primer lloc a l'Enginyer (Enginyeria) Autor del 
mateix o, si no n'hi ha, a la persona  que ostenti la Direcció d'Obra. S'entén el Projecte en el 
seu àmbit total de tots els Documents que ho integren, és a dir, Memòria, Plans, Mesuraments i 
Pressupost i Plec de Condicions Tècniques quedant, per tant, l'Instal·lador assabentat per 
aquest Plec de Condicions Tècniques que qualsevol interpretació del Projecte per a qualsevol fi 
i, entre altres, per a una aplicació de Contracte, ha d'atenir-se  a les dues figures (Autor o 
director), indicades anteriorment. 

Qualsevol delegació de l'Autor o director del Projecte, a efectes d'una interpretació del 
mateix, ha de realitzar-se per escrit i així sol·licitar-ho per la persona o entitat interessada. 

2.3 COORDINACIÓ DEL PROJECTE 

Serà responsabilitat exclusiva de  l'Instal·lador la coordinació de les instal·lacions de la 
seva   competència. L'Instal·lador posarà tots els mitjans tècnics i humans necessaris perquè  
aquesta coordinació tingui l'adequada  efectivitat conseqüent, tant amb l'Empresa Constructora, 
com amb els diferents oficis o Instal·ladors d'altres  especialitats que concorreguin en els 
muntatges de l'edifici. Per tant, cada Instal·lador  queda  obligat  a  coordinar  les instal·lacions 
de la seva competència amb les dels altres oficis. Per coordinació de les instal·lacions s'entén 
la seva representació en plans d'obra, realitzats per l'Instal·lador a partir dels plans de Projecte 
adaptats a les condicions reals d'obra i el seu posterior muntatge, de forma ordenada, d'acord 
amb aquests plans i la resta de Documents de Projecte. 

En aquells punts concurrents  entre dos oficis o Instal·ladors i que, per tant, pugui   ser 
conflictiva la delimitació de la frontera dels treballs i responsabilitats corresponents a cada un, 
l'Instal·lador s'atindrà  al  que figuri indicat  en Projecte o, si no n'hi ha, a la qual cosa  dictamini 
sobre el particular la Direcció d'Obra. Queda, per tant, assabentat l'Instal·lador que no podrà 
efectuar o aplicar els seus criteris particulars respecte d'això. 

Totes les terminacions dels treballs hauran de ser netes, estètiques i encaixar dins de 
l'acabat arquitectònic general de  l'edifici. Es posarà especial atenció en els traçats  de les 
xarxes i soportacions, de manera que aquestes respecten les línies geomètriques i  
planimètriques de sòls, sostres, falsos sostres, parets i altres elements de construcció i 
instal·lacions conjuntes. 

Tant els materials arreplegats, com els materials muntats, hauran de romandre prou 
protegits en obra, a fi de que pugui evitats els danys que els puguin ocasionar aigua, fem, 
substàncies químiques, mecàniques i, en general, afectacions de construcció o altres oficis. 
Qualsevol material que sigui necessari subministrar per a la protecció dels equips instal·lats, 
com ara plàstics, cartons, cintes, malles, etc., queda plenament inclòs en l'Oferta de 
l'Instal·lador. La Direcció d'Obra es reserva el  dret a rebutjar tot material que jutji defectuós per 
qualsevol dels motius indicats. 

A la  terminació   dels  treballs, l'Instal·lador  procedirà  a una  neteja a fons (eliminació  
de pintura,  raspadures, agressions  d'algeps,  etc.) de  tots els equips i  materials de  la seva 
competència, així  com  a  la  retirada  del material sobrant, retalls,  deixalles,  etc.  Aquesta  
neteja  es refereix a tots els elements muntats i a qualsevol altre concepte relacionat amb  el 
seu treball, no sent causa justificativa per a l'omissió de l'anterior, l'afectació del treball d'altres 
oficis o Empresa Constructora. 

2.4 MODIFICACIONS AL PROJECTE 
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Només podran ser admeses modificacions a allò que s'ha indicat en els Documents de 
Projecte per alguna de  les causes que s'indiquen a continuació. 

Millores en la qualitat, quantitat o característiques del muntatge  dels  diferents 
components de la instal·lació, sempre que no quedi afectat el pressupost  o, en  tot  cas,  sigui 
disminuït, no repercutint,  en  cap cas,  aquest  canvi  amb compensació d’altres materials. 

Modificacions en  l'arquitectura de  l'edifici i, conseqüentment,  variació de la seva 
instal·lació corresponent. En aquest cas, la variació d'instal·lacions serà exclusivament la que 
defineixi la Direcció d'Obra  o, si és el cas,  l'Instal·lador amb aprovació d'aquella.  A  fi de 
matisar aquest apartat, s'indica que pel terme modificacions s'entenen modificacions importants 
en  la funció  o conformació  d'una determinada  zona de l'edifici.  Les  variacions motivades 
pels treballs de coordinació en obra, degudes  als normals  moviments i  ajusts d'obra   queden   
plenament incloses en el pressupost de l'Instal·lador, no podent formular cap reclamació per 
aquest concepte. 

Qualsevol  modificació  al Projecte, ja sigui  en concepte   d'interpretació del Projecte,  
compliment de  normativa  o per ajust d'obra, haurà d'atenir-se a allò que s'ha indicat en els 
apartats corresponents del Plec de Condicions Tècniques i, en tot cas, haurà de comptar amb 
el  consentiment exprés  i per escrit de l'Autor del Projecte  i/o de la Direcció d'Obra. Tota 
modificació que no compleixi qualsevol d'aquests requisits no tindrà validesa. 

2.5 INSPECCIONS 

La  Direcció d'Obra i/o la PROPIETAT podran sol·licitar qualsevol tipus de Certificació 
Tècnica de materials i/o muntatges. Així mateix, podran  realitzar totes les revisions o 
inspeccions  que consideren oportunes, tant a l'edifici, com als Tallers, Fàbriques, Laboratoris o 
altres llocs, on l'Instal·lador es trobi  realitzant  treballs  corresponents  a aquesta  instal·lació. 
Les esmentades  inspeccions poden ser totals o  parcials, segons els criteris que la Direcció 
d'Obra dictamini respecte d'això per a cada cas. 

2.6 QUALITATS 

Qualsevol element, màquina,  material i, en general, qualsevol concepte en què pugui ser 
definible una qualitat, aquesta serà  la  indicada  en  el  Projecte,  ben determinada  per  una  
marca comercial o  per  una especificació concreta.   Si no estigui definida una qualitat, la 
Direcció d'Obra podrà  triar la que correspongui en el Mercat a nivells considerats semblants   
als  de  la resta  dels materials especificats en Projecte. En aquest cas, l'Instal·lador queda 
obligat, per aquest Plec de Condicions Tècniques, a acceptar el material que li indica la 
Direcció d'Obra. 

Si l'Instal·lador proposa una qualitat semblant a l'especificada en Projecte, correspon 
exclusivament a la Direcció d'Obra definir si aquesta és o no semblant. Per  tant,  tota marca  o 
qualitat que no sigui l'específicament indicada en el Document de mesurament i pressupost  o  
en   qualsevol  altre  Document del Projecte haurà d'haver estat aprovada per escrit per la 
Direcció d'Obra prèviament a la seva instal·lació, podent  ser  rebutjada,  per  tant, sense 
perjudici de cap tipus per a la PROPIETAT, si no fos complit aquest requisit. 

Tots els materials i equips hauran de ser  productes normalitzats de catàleg de Fabricants 
dedicats amb regularitat a la fabricació de tals materials o equips i hauran de ser de  primera 
qualitat  i del més  recent disseny del Fabricant que compleixi amb els requisits d'aquestes 
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especificacions i la normativa vigent. Excepte indicació expressa escrita en contra per la 
Direcció d'Obra, no s'acceptarà cap material i/o equip la data de fabricació de la qual sigui 
anterior, en 9 mesos o més, a la data de Contracte de l'Instal·lador. 

Tots  els components  principals  d'equips  hauran de portar el nom, la direcció  del 
Fabricant  i el  model i  número de  sèrie en  una placa fixada amb seguretat  en un lloc visible.  
No s'acceptarà la placa de l'agent distribuïdor. En aquells equips en què es requereixi placa o 
timbre autoritzats i/o col·locats per la Delegació d’indústria o qualsevol altre Organisme Oficial, 
serà competència exclusiva de l'Instal·lador procurar la corresponent placa i abonar qualsevol 
Dret o Taxa exigible respecte d’això. 

Durant l'obra,  l'Instal·lador queda obligat a presentar a la Direcció d'Obra quants 
materials o mostres dels mateixos li pugui sol·licitats. En el cas   de materials voluminosos, 
s'admetran catàlegs que reflecteixen perfectament les característiques, acabat i composició 
dels materials de què es tracte 

2.7 REGLAMENTACIÓ D'OBLIGAT COMPLIMENT 

Amb  total   independència  de   les  prescripcions indicades  en   els  Documents del 
Projecte, és prioritari  per a l'Instal·lador  el  compliment de qualsevol Reglamentació  d'obligat  
compliment que  afecte, directament o indirectament, a la seva  instal·lació, bé  sigui d'índole  
nacional, autonòmic,  municipal, de Companyies o, en general, de  qualsevol ens  que pugui 
afectar  la posada  en marxa  legal   i  necessària per a  la consecució  de   les  funcions  
previstes a l'edifici. El concepte de compliment de normativa es refereix no sols al compliment 
de tota normativa del propi equip o instal·lació, sinó també al compliment de qualsevol 
normativa exigible durant el muntatge, funcionament i/o rendiment de l'equip i/o sistema.  

És, per  tant, competència,  obligació i responsabilitat de  l'Instal·lador la  prèvia revisió 
del Projecte abans de la presentació de la seva Oferta i, una vegada adjudicat el Contracte, 
abans que realitzi  cap comanda, ni que executi cap muntatge. Aquesta segona revisió del 
Projecte, a efectes de compliment de normativa, es requereix tant per si hi haguera hagut una 
modificació en la normativa aplicable després de la presentació de l'Oferta, com si, amb motiu 
d'alguna modificació rellevant sobre el Projecte original, aquesta pogués contravenir qualsevol 
normativa aplicable. Si això ocorris, queda obligat l'Instal·lador a exposar-ho davant  la Direcció 
Tècnica i  PROPIETAT. Aquesta comunicació  haurà de ser realitzada per  escrit  i entregada 
en mà a la Direcció Tècnica d'Obra. 

Una vegada iniciats els treballs o comandes els materials relatius a  la instal·lació  
contractada, qualsevol modificació que  fora necessari realitzar  per a compliment de  
normativa, ja sigui per oblit, negligència o per modificació de la mateixa,  serà  realitzada amb 
càrrec total a l'Instal·lador i sense cap cost per a la PROPIETAT o altres oficis o Contractistes,  
reservant-se  aquesta els  Drets per reclamació de danys  i perjudicis  en  la forma  que es  
considera afectada. 

Queda,  per tant,  l'Instal·lador   assabentat per  aquest Plec  de Condicions  que no 
podrà  justificar incompliment  de normativa  per identificació  de  Projecte, ja sigui abans o 
després de l'adjudicació del seu Contracte o  per   instruccions directes de la Direcció d'Obra i/o 
PROPIETAT. 

2.8 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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A partir dels plans del Projecte és competència exclusiva de  l'Instal·lador preparar tots  
els plans d'execució d'obra, incloent tant els plans de coordinació, com els plans de muntatge  
necessaris,  mostrant en detall les característiques de construcció  precises per al  correcte  
muntatge dels equips i xarxes per part dels seus muntadors, per a ple coneixement de la 
Direcció  d'Obra i dels diferents oficis i Empreses Constructores que concorren en l'edificació. 
Aquests plans han de reflectir totes les  instal·lacions en  detall  al complet, així com la  situació 
exacta de bancades, ancoratges, buits, suports, etc. L'Instal·lador queda obligat a subministrar 
tots els plans de detall, muntatge i plans d'obra en general, que li exigeixi a la Direcció d'Obra, 
quedant aquest treball plenament inclòs en la seva Oferta. 

Aquests plans d'obra han de realitzar-se paral·lelament a la marxa  de l'obra  i previ al 
muntatge de les respectives instal·lacions, tot això dins  dels  terminis de temps  exigits  per a  
no entorpir  el programa  general de  construcció i acabats, bé sigui per zones o bé sigui 
general. Independentment de l'anterior,  l'Instal·lador ha de marcar en obra els buits, passos, 
traçats i, en general, totes  aquelles  senyalitzacions  necessàries, tant per als  seus muntadors, 
com per als d'altres oficis o Empreses Constructores. 

Segons  s'ha  indicat en l'apartat 1.2, així mateix, és competència de l'Instal·lador, la 
presentació  dels  escrits,  Certificats, visats i plans visats pel  Col·legi Professional 
corresponent, per a  la Legalització de la seva instal·lació davant  els diferents ens o 
Organismes. Aquests plans hauran de coincidir sensiblement amb allò que s'ha instal·lat en 
obra. 

Així mateix, al final de l'obra l'Instal·lador queda obligat a entregar els plans de 
construcció i els diferents esquemes de funcionament i connexionat necessaris perquè  hi hagi 
una determinació precisa de com és la instal·lació, tant en els seus elements  vistos, com en 
els seus elements ocults. L'entrega d'aquesta Documentació es considera imprescindible previ 
a la realització de qualsevol recepció provisional d'obra. 

Qualsevol  Documentació  gràfica  generada  per  l'Instal·lador només  tindrà validesa si 
queda formalment acceptada i/o visada per la Direcció d'Obra, entenent-se que  aquesta  
aprovació és  general i no rellevarà  de cap mode a l'Instal·lador de la responsabilitat d'errors i 
de la  corresponent  necessitat comprovació i adaptació dels plans per la seva banda, així com 
de la reparació de qualsevol muntatge incorrecte per aquest motiu. 

2.9 DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA 

Previ a la recepció provisional de les instal·lacions, cada Instal·lador queda obligat a 
presentar tota la Documentació de Projecte, ja sigui de tipus Legal i/o Contractual, segons els 
Documents de Projecte i conforme a allò que s'ha indicat en aquest Plec de Condicions. Com a 
part d'aquesta Documentació, s'inclou tota la Documentació i Certificats de tipus Legal, 
requerits pels distints Organismes Oficials i Companyies Subministradores. 

En particular, aquesta Documentació es refereix al següent: 

Certificats de cada instal·lació, presentats davant la Delegació del Ministeri d'Indústria i 
Energia. Inclou autoritzacions de subministrament, butlletins, etc. 

Ídem davant Companyies Subministradores. 

Protocols de proves complets de les instal·lacions (original i còpia). 
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Manual d'instruccions (original i còpia), incloent fotocòpies de catàleg amb instruccions 
tècniques de funcionament, manteniment i conservació de tots els equips de la instal·lació. 

Proposta d'estoc mínim de recanvis. 

Llibre oficial de manteniment Legalitzat. 

Projecte actualitzat (original i còpia), incloent plans as-built de les instal·lacions. 

Llibre de l'edifici Legalitzat.   

Com a part de la Documentació que ha d'entregar l'Instal·lador, durant i al final de l'obra, 
queda inclosa tota la informació relativa al LLIBRE DE L'EDIFICI, d'acord amb allò que s'ha 
estipulat per la Llei i segons requereixi, en tot cas, la Direcció Facultativa. Aquesta 
Documentació es refereix a plans as-built, normes i instruccions de conservació i manteniment 
de les instal·lacions, definició de les qualitats dels materials utilitzats, així com la seva garantia i 
relació de Subministradors i normes d'actuació en cas de sinistre o situacions d'emergència. 

2.10 GARANTIES 

Tant  els components  de  la  instal·lació, com  el seu muntatge i funcionalitat, quedaran 
garantits pel temps indicat per la legislació vigent, a partir  de  la  recepció provisional i,  en cap  
cas, aquesta  garantia cessarà fins que sigui realitzada la recepció definitiva.  Es deixarà a 
criteri de la Direcció d'Obra determinar davant un defecte  de  maquinària  la seva possibilitat  
de reparació o el canvi total de la unitat. 

Aquest concepte aplica a tots els components i materials de les instal·lacions, pugui 
aquests els especificats, de manera concret, en els Documents de Projecte o els semblants 
acceptats. 

2.11 SEGURETAT 

Durant la realització de  l'obra   caldrà ajustar-se  d'acord en tot moment amb el  
"Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball" i, en general, amb totes aquelles normes i 
ordenances encaminades  a proporcionar el  més alt grau de seguretat, tant al personal, com al 
públic en general. 

L'Instal·lador efectuarà a  càrrec seu  el  plans  de seguretat  i el  seguiment corresponent 
als seus treballs, havent de disposar de tots els elements de seguretat, auxiliars i de control 
exigits per la  Legislació vigent. Tot això amb la deguda coordinació en relació a la resta de 
l'obra, per la  qual cosa serà preceptiva la compatibilitat i acceptació d'aquest treball amb el  
plans de seguretat general de l'obra i, en tot cas, haurà de comptar amb la conformitat de la 
Direcció Tècnica responsable en obra d'aquesta matèria i el Contractista general. En tot cas, 
queda assabentat l'Instal·lador, per aquest Plec de Condicions Tècniques, que és de la seva 
total responsabilitat vigilar i controlar que es compleixen totes les mesures de seguretat 
descrites en els plans de seguretat, així com les normes relatives a muntatges i altres indicades 
en aquest apartat.  

L'Instal·lador   col·locarà proteccions  adequades  en totes les  parts mòbils  d'equips  i 
maquinària, així com baranes rígides en totes les  plataformes fixes i/o mòbils que instal·li per 
damunt del sòl, a fi de facilitar la correcta realització de les obres de la seva competència. 
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Tots els equips i aparells  elèctrics usats temporalment a l'obra seran instal·lats i 
mantinguts d'una manera eficaç i segura i inclouran la seva corresponent connexió de posta a 
terra. Les connexions als quadres elèctrics provisionals es faran  sempre amb  clavilles, 
quedant  prohibida la connexió amb borns nus. 

2.12 MATERIALS COMPLEMENTARIS COMPRESOS 

Com a complement als conceptes generals  compresos, indicats en les condicions 
generals i, en general, en els Documents del Projecte, s'indiquen a continuació alguns  punts 
particulars concrets, exclusivament com a exemple o aclariment per a l'Instal·lador, no 
significant per  això que els mateixos excloguin l'extensió o l'abast d'altres. 

Suports, perfils, estreps, tornillería i, en general, elements de sustentació necessaris, 
degudament protegits per pintures o tractaments electroquímics. Aquests materials seran 
d'acer inoxidable quan s'instal·len en ambients corrosius. 

Antivibradors coaxials de canonades, bases antivibradores de maquinària i equips, 
neoprens o elements  elàstics de suports,  lones  de conductes i, en general, tots aquells 
elements necessaris per a l'eliminació de vibracions. 

Bancades metàl·liques, dilatadors de ressort, lires, unions flexibles i, en  general, tots els 
elements necessaris d'absorció de moviments tèrmics de la instal·lació  per causa pròpia o per 
dilatacions d'obra civil. 

Adaptaments elàstics de conductes i/o canonades en juntes de dilatació o connexions a 
maquinària, equips o elements dinàmics. 

Proteccions de xarxes, equips i accessoris amb pintures antioxidants o anticorrosives, 
tant en intempèrie, com en interiors. Enfundats plàstics termoadaptables per a canalitzacions 
encastades i, en general, tots aquells elements de prevenció i protecció d'agressions externes. 

Pintures i tractaments de terminació, tant d'equips, canalitzacions  i accessoris, com de 
fletxes, etiquetats i claus d'identificació. 

Acabats exteriors d'aïllaments per a protecció del mateix per pluja, per acció solar, per 
ambients corrosius, ambients bruts, etc. 

Gasos de  soldadura, pastes, màstics,  silicones i qualsevol element necessari per al 
correcte muntatge, acabat i segellat.  

Per a l'Instal·lador de climatització es consideren compreses les canalitzacions 
elèctriques  per a maniobra, control  o comandament, des dels  interlineats previstos a aquest 
efecte als  quadres elèctrics (és responsabilitat de l'Instal·lador  el subministrament dels  plans 
d'enclavatge  corresponent i la seva  verificació funcional,  encara que el  muntatge s'hagi 
realitzat per altres dins dels quadres elèctrics de força). Les qualitats  d'aquestes canalitzacions 
seran les  definides en  Projecte o, si  no n'hi ha, seran acords a  les  contigües paral·leles quan 
existeixin o a les adoptades en el muntatge elèctric. 

Maneguins passamurs, marcs i/o cèrcols de fusta, bastidors i bancades metàl·liques i,  en 
general, tots aquells elements necessaris  de pas  o recepció  dels corresponents de la 
instal·lació. 
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Canalitzacions i accessoris d'airejament a col·lectors oberts i canalitzacions de desaigua, 
degudament sifonades i connexionades, necessaris per al  desenvolupament funcional de la 
instal·lació. 

Proteccions acústiques i elements d'apantallament necessaris per a compliment de nivells 
de soroll, tant en interiors, com en exteriors. 

Connectors, clames, terminals de pressió, premses d'eixida de caixes,  quadres i 
canaletes i la resta d'accessoris i elements per al correcte muntatge de la instal·lació. 

Relens,   contactors,   transformadors  i   la resta d'accessoris  de  maniobres i control  
incorporats dins dels quadres elèctrics, encara que afecten altres instal·lacions. S'inclouen  tots  
els elements necessaris fins a l'interliniat d'eixida degudament identificat. 

Guies en canalitzacions buides. 

Terminacions de calorifugat en tubs de fuga de grups electrògens i bombes dièsel. 

Reixetes i elements per a ventilació, en general,  en quarts tècnics. 

Queda entès per l'Instal·lador que tots els materials, accessoris i equipament indicats en 
aquest apartat queden plenament inclosos en el seu subministrament, amb independència que 
això se cita expressament en els Documents de Projecte. Qualsevol omissió a aquest respecte, 
per part de l'Instal·lador, ha de ser inclòs expressament en la seva Oferta i, si és el cas, 
acceptat i reflectit en el corresponent Contracte. 

Totes   aquestes   unitats   i,   en   particular,   les relacionades amb  obra (passamurs, 
maneguins, buits,  etc.) seran coordinades i efectuades en  temps i mode compatibles amb 
l'obra per a evitar qualsevol tipus de ruptura i altres posteriors.  Els perjudicis derivats  de  
qualsevol  omissió relativa  a  aquests treballs i accions seran repercutits directament en 
l'Instal·lador. 

2.13 ESTUDIO DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENS 

Durant la preparació dels Documents de Projecte s'ha fet un esforç especial per reflectir, 
de forma precisa, l'abast de totes les instal·lacions objecte de reforma i que constitueixen 
l'abast del Projecte. No obstant, previ a la presentació d'Ofertes, els oferents estudiaran 
detalladament les instal·lacions existents en la seva aplicació al Projecte, a fi de poder conèixer 
l'estat actual de les instal·lacions en la seva aplicació al funcionament previst per a tots i cada 
un dels components de la mateixa. Açò requereix dels Instal·ladors que visiten l'edifici per a 
familiaritzar-se amb l'estat de les seves instal·lacions, abans de presentar la seva Oferta. 

Cas d'advertir l'Instal·lador qualsevol discrepància, ja sigui per motius de normativa, de 
mal estat dels equips, impossibilitat del seu reutilització per al fi previst, necessitats de 
reposició, etc., ha d'indicar-ho expressament en la seva Oferta. Així mateix, ha d'indicar 
qualsevol discrepància respecte als criteris de muntatge i execució de les instal·lacions en 
obra, descrits en el Projecte. 

No s'admetran afegits, canvis o modificacions a càrrec de la PROPIETAT, generats per 
imprevists imputables a l'incompliment d'aquest apartat, amb independència del que s'indiqui 
en els plans del Projecte. 
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A més, queda assabentat, per tant, l'Instal·lador per aquest Plec de Condicions 
Tècniques, que assumirà qualsevol responsabilitat sobre la reutilització de l'equipament i/o 
sistemes proposats, excepte indicació contrària en la seva Oferta. 
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3 NORMES D'EXECUCIÓ. INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT. 

3.1 NORMES TÈCNIQUES GENERALS. 

Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d'ajustar-se a les normes oficials 
d'àmbit nacional o local d'obligat compliment. 

En aquells casos en què no hi hagi contradicció amb la normativa oficial, amb les Normes 
Tecnològiques del "Ministeri de l'Habitatge" i mentre la Direcció Tècnica no especifiqui el 
contrari, l'industrial adjudicatari haurà d'ajustar-se a la normativa UNE. 

Si durant el període transcorregut entre la signatura del contracte i la recepció provisional 
de la instal·lació anessin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificades o 
complementades les ja existents de forma tal que afectaren totalment o parcialment a la 
instal·lació, l'industrial adjudicatari queda obligat a l'adequació de la instal·lació per al 
compliment de les mateixes, comunicant-ho per escrit a la Direcció Tècnica perquè aquesta 
prengui les mesures que cregui oportunes. 

Haurà de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, normatives i 
recomanacions: 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 2413/73 de 20 setembre. B.O.E. 
Núm. 242, 9 d'octubre de 1973) i Instruccions Complementàries. 

Reglament de Verificacions i Regularitat en el Subministrament d'Energia. Decret de 12 
de març de 1954 (B.O.E. De 15.10.54). 

Normes UNEIX. 

 Normes de les companyies subministradores de fluid elèctric. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. 

3.2 QUADRES ELÈCTRICS. 

3.2.1 ARMARIS METÀL·LICS. 

Els armaris metàl·lics seran de construcció modular amb porta d'accés en tot el frontal, 
proveïts de doble tancament i tancament amb clau. 

La seva posició prevista és vertical, amb alimentació per la part inferior i eixida per la part 
superior. 

El quadre haurà de subministrar-se amb la totalitat d'elements d'ancoratge i fixació per a 
l'emplaçament previst. 

La seva execució serà amb bastidors i planxa d'acer de primera qualitat (grossors 
respectius d'1,5 i 2 mm.). 

Disposaran de placa de muntatge cairada de 3 mm de gros. 
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El conjunt estarà tractat amb posterioritat al decapatge amb tres capes d’imprimació 
fosfaten-te i dues mans de pintura anticorrosiva. 

El color de les pintures d'acabat serà RAL 7032 per a l'exterior i interior i RAL 2000 per a 
la placa de muntatge. 

La porta d’accés s’haurà de preveure amb un tancament estanc i un ajust perfecte en tot 
el seu perímetre. 

La dita porta haurà de mecanitzar-se per a ubicar els components indicats en l'esquema, 
cablejant-se, de manera que es pugui produir una obertura total. 

Disposarà d'obertures de ventilació tant en el seu part inferior com a superior a fi de 
procurar una eficaç dissipació de la calor interna. Aquestes obertures estaran normalitzades 
perquè permeten la protecció contra projeccions d'aigua. 

Tant a l'entrada como a l'eixida de conductors es disposaran passacables amb brides i 
premses que garanteixin l'estanqueïtat de l'interior. 

Per al connexionat dels conductors de protecció es disposarà d'una platina de coure 
electrolític en el part inferior. 

Tot el connexionat interior es realitzarà amb conductor flexible de coure V-750 proveït de 
terminals en ambdós extrems, numeració inequívoca en ambdós extrems, utilitzant els colors 
reglamentaris per a cada conductor polar RST, neutre Mp i protecció SL. De la mateixa manera 
s'utilitzaran colors distintius per a cada conductor polar RST, distintius per als conductors a 
tensió de 24 v. I de maniobra a tensions febles (0-10 v. C.C.). 

El cablejat interior s'allotjarà en canaletes de P.V.C. UNEX o semblant, prèviament 
fixades amb cremallera de niló. 

Tot el cablejat de maniobra tindrà una secció mínima d'1,5 mm2. 

Per al connexionat de conductors s'utilitzaran borns de melamina inequívocament 
senyalitzats, muntats sobre guia DIN, sent les corresponents a conductors de maniobra del 
tipus secciona-la i les de protecció de color verd-i-groc. 

En tots els casos el quadre s'ajustarà al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i altres 
normatives d'àmbit nacional o local d'obligat compliment. 

Abans de planificar la construcció del quadre, l'industrial adjudicatari haurà de verificar 
amb tota precisió les cotes d'emplaçament i presentar els plans complets i a escala de l'interior i 
frontal per a la seva aprovació prèvia per la Direcció Facultativa. La no presentació d'aquesta 
documentació no eximeix de l'obligació d'ajustar-se als criteris de detall de la Direcció 
Facultativa, sent càrrec de l'industrial adjudicatari les modificacions o substitucions que 
hagueren de fer-se, sent motiu de penalització. 

En el present plec es consideraran inclosos, encara que no s'indiquen expressament, la 
totalitat dels materials, components i accessoris necessaris o convenients segons el criteri de la 
Direcció Facultativa per a un correcte muntatge i un perfecte funcionament. 

Es consideraran inclosos l'actualització d'esquemes, identificació de components i 
instruccions completes de manipulació i manteniment (quatre jocs complets). 
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Tots els materials hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa, a la qual assisteix el 
dret de verificar totes les vegades estimi oportú que la construcció del quadre, inclosa la fase 
que es realitzi als tallers de l'Industrial Adjudicatari o dels seus subministradors. 

El grau de protecció que aquests armaris ofereixin una vegada llocs en servei no serà 
inferior a IP 55 segons la norma DIN 40050. 

3.2.2 ARMARIS DE DOBLE AÏLLAMENT. 

Aquests armaris seran de material plàstic amb grau de protecció en servei no inferior a IP 
42 (DIN), IP 427 (UNEIX). 

Les seves dimensions dependran dels diversos equips elèctrics que han de contenir. 
Disposaran de porta practicable i tapa protectora de mecanismes. El seu muntatge serà 
encastat o superficial, segons especificacions. 

3.3 EQUIPS DE MESURA. 

3.3.1 CONTADORS TRIFÀSICS. 

És un comptador d'inducció de quatre fils, construït per envoltant i sistema de mesura. 
L'envoltant portarà mira de lectura. 

El sistema de mesura estarà format per tres bobines de tensió i tres d'intensitat, disc rotor 
amb imant de frenada i mecanismes d'integració de lectura. 

S'indicarà marca, tipus, esquema d'instal·lació, nombre de revolucions que corresponguin 
a 1 kw/h., intensitat nominal en amperes, tensió nominal en volts, naturalesa del corrent i 
freqüència en Hz., número d'ordre de fabricació, així com la data del Boletín Oficial del Estado 
que es publiqui la data del tipus d'aparell. 

3.4 EQUIPS AUXILIARS TRANSFORMADORS. 

Constituït per l'envoltant, borns per a connexió de conductors, enrotllament primari i 
secundari. 

Aïllament sec i precisió de la classe 0,5. 

Tensió nominal d'aïllament de 0,6 kilovolts. 

Intensitat nominal secundària de 5 A. 

Intensitat nominal de seguretat no superior a 5 vegades la intensitat primària nominal. 

Potència nominal de precisió de 15 voltamperes. 

Càrrega nominal aparent de precisió de 0,4 Ohm. 

Factor de potència de 0,8. 
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Factor nominal de seguretat menor que 5. 

S'indicarà la relació de transformació, classe de precisió tensió nominal d'aïllament en 
kilovolts, potència nominal de precisió en voltamperes, número d'ordre de fabricació, així com la 
data del Boletín Oficial del Estado que es publiqui l'aprovació del tipus d'aparell. 

3.5 COMPONENTS DE QUADRES ELÈCTRICS. 

3.5.1 BARRES. 

Seran de coure electrolític, de dimensions normalitzades, totalment estanyades i 
finalment pintades amb esmalt sintètic, amb els colors clàssics del codi internacional per a B.T. 

La sustentació d'aquestes barres es farà mitjançant suports aïllants, compactes, per a 
600 v. De tensió de servei. Les barres seran capaces de suportar sense deformacions 
inadmissibles, per les seves característiques i pel seu muntatge, els esforços electrodinàmics 
produïts per corrents en curtcircuit de l'ordre de 75 KAeff. 

Tots els caragols emprats tant en entroncaments com en derivacions seran de llautó, amb 
rosca total, doble femella i volandera del mateix material i volandera grower en cada conjunt. 

3.5.2 CABLEJAT INTERIOR 

Les derivacions de barres generals als diferents circuits hauran de fer-se amb platina de 
coure de dimensions adequades a la intensitat permanent del circuit. Quan la càrrega sigui 
inferior en un 50% a la intensitat admissible per a les platines més xicotetes de fabricació 
normalitzada, s'utilitzaran conductors de coure amb aïllament de P.V.C. De 750 v. Amb 
terminals de pressió adequades als seus extrems de connexió. 

Les connexions per telecomandaments, control, senyalització i mesura es faran 
degudament cablejades i utilitzant conductors d'un mateix color per a cada un dels serveis 
ressenyats en la memòria i estat de mesuraments. 

Totes les connexions es faran mitjançant borns adequats a la secció del conductor, 
muntats en bateria, amb senyalització de circuit, formant un cos independent de les 
instal·lacions fixes de l'edifici. Llavors, la unió de línies i circuits que surtin del quadre no podran 
connectar-se directament a cap aparell d'aquest sense o a través del seu born o clama de 
connexió que es disposarà  en el part inferior del panell corresponent. 

3.5.3 INTERRUPTORS. 

Seran rotatius, de paquet fins a 200 A., amb comandament frontal, fletxa i connexió 
posterior, d'alta capacitat de ruptura i connexió. 

Per a intensitats nominals compreses entre 200 A. I 1000 A. S'empraran interruptors 
després de quadre amb comandament frontal de bola o estrep, fulles posteriors de coure 
electrolític i cambra apaga espurnes. 

3.5.4 CURTCIRCUITS. 
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Hauran de ser d'alta capacitat de ruptura, emprant bases amb capacitat i cartutxos 
adequats a la càrrega a suportar pel circuit corresponent. 

Com a part de l'equip se subministrarà una empunyadura aïllant per a la maniobra baix 
tensió de tots els cartutxos instal·lats. 

Quan, per la varietat de cartutxos, es precisen diferents empunyadures, se subministraran 
una per al muntatge de cada un dels tipus que hagin d'adaptar-se. 

3.5.5 CONTACTORS I GUARDAMOTORS. 

Seran de marques de reconeguda solvència tècnica i respondran a les característiques 
exigides per cada tipus de servei. 

Hauran d'admetre com a màxim una freqüència de connexió de 60 connexions per hora i 
els relens tèrmics corresponents a la intensitat del motor a protegir. 

Tant els contactors com els guardamotors aniran dotats d'un contacte auxiliar commutat a 
més dels normals que el fabricant inclou en els seus aparells i un polsador de rearmament per 
a guardamotors. 

Als commutadors d'estrella-triangle es tindrà en compte que el relé tèrmic adequat 
correspondrà al que resulti de dividir la intensitat nominal del motor entre l'arrel quadrada de 3. 

El relé de temps serà temporitzat, amb regulació adequada a les característiques del 
major i de l'equip mogut per ell. 

3.5.6 APARELLS DE MESURA 

Aquests aparells seran del tipus encastable, amb sòcol quadrat de 96x96 mm. I fixació 
posterior de quadre mòbil classe 1'5 per a voltímetres i amperímetres, i de 144x144 mm. per als 
freqüencímetres i fasímetres de classe 0,5 i 1,5 respectivament. 

3.5.7 INTERRUPTORS AUTOMÀTICS. 

Constituïts per envoltant aïllant amb mecanisme de fixació a la caixa, sistema de 
connexions i dispositiu limitador de corrent i de desconnexió. 

El dispositiu limitador estarà format per bilàmina o sistema equivalent de parell tèrmic, 
portant a més bobina de desconnexió magnètica. 

S'indicarà marca, tipus, tensió nominal en volts, intensitat nominal en amperes, poder de 
curtcircuit en amperes, naturalesa del corrent per defecte i desconnexió. 

El dispositiu de protecció estarà format per transformador toroïdal, relé de desconnexió i 
mecanisme de desconnexió. 

S'indicarà la marca, tipus, tensió nominal en volts, intensitat nominal en amperes i 
intensitat diferencial nominal de desconnexió (sensibilitat) en amperes. 
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3.6 CONDUCTES 

3.6.1 TRAÇAT 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles en els 
verticals i horitzontals que limiten el local on s'efectua la instal·lació. 

Els traçats per barandats verticals es faran seguint línies paral·leles a les verticals i 
horitzontals, disposant les horitzontals a 50 cm com a màxim de sòls i sostres i les verticals a 
una distància dels angles o cantons no superiors a 20 cm. Però en ambdós casos a una 
distància mínima de 3 cm de qualsevol altra canalització. 

Es disposarà dels registres convenients per a la fàcil introducció i retirada dels conductors 
als tubs després de col·locats aquests, considerant com a tal l'existència en trams rectes d'un 
registre cada 15 m com a màxim i cada dues corbes en angle recte. 

Es marcarà exteriorment el recorregut dels tubs i la situació de les caixes de registre i 
derivació, entroncament i mecanismes, perquè sigui aprovat per la Direcció Facultativa, que 
serà la que estableixi les normes complementàries precises per al seu traçat. 

És convenient disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una altura de 2'5 m 
com a mínim sobre el sòl a fi de protegir-los d'eventuals danys mecànics. 

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es 
disposaran de manera que entre les superfícies exteriors d'ambdues es mantingui una distància 
de, almenys, tres centímetres. 

Les canalitzacions elèctriques no se situaran paral·lelament per davall d'un  altre tipus 
d'instal·lacions que puguin produir condensacions, a menys que es prenguin les disposicions 
necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes de les dites 
condensacions. 

Les canalitzacions elèctriques podran anar en el mateix canal buit junt amb un altre tipus 
de canalitzacions no elèctriques només si es compleixen al mateix temps les condicions 
següents: 

     - La protecció de contactes indirectes està assegurada segons s'assenyala en 
l’instrucció MIBT 021, considerant les conduccions no elèctriques, quan pugui metàl·liques, 
com a elements conductors. 

     - Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els 
possibles perills que pugui presentar la seva proximitat a canalitzacions i especialment es tindrà 
en compte: 

L'elevació de la temperatura. 

Les condensacions. 

Les inundacions. 

Les corrosions. 



engineering

 

 

 

4. PLEC DE CONDICIONS DESEMBRE 2017 / ED.01 
170421 – PROJECTE EXECUTIU PÁGINA 32 DE 182 

 

Les explosions. 

 

3.6.2 EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

Els tubs s'uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que asseguren 
la continuïtat de la protecció que proporcionen els tubs als conductors. 

Els tubs aïllats rígids corbables en calent es podran acoblar entre si en calent cobrint 
l'entroncament amb una cua especial quan es desitgi una unió estanca. 

Les corbes practicades als tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 
inadmissibles. Els ràdios mínims de curvatura per a cada classe de tub són els que s'indiquen a 
la taula següent: 

 

DIÀMETRE 
NOMINAL 
(MM) 

RÀDIO MÍNIM DE CURVATURA 

 (1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) 

9 90 85 54 48 53 

11 110 95 66 58 65 

13 120 105 75 65 71 

16 135 120 86 75 79 

21 170 --- --- --- 100 

23 --- 165 115 100 --- 

29 200 200 140 125 130 

36 250 225 174 150 165 

48 300 235 220 190 210 

 

(1) Tubs metàl·lics rígids blindats. 

(2) Tubs metàl·lics rígids blindats amb aïllament interior. 

(3) Tubs metàl·lics rígids normals amb aïllament interior. 

(4) Tubs aïllats rígids normals. 

(5) Tubs aïllats flexibles normals. 

(6)Tubs metàl·lics flexibles normals amb aïllament o sense interior. 

(7)Tubs metàl·lics flexibles blindats amb aïllament o sense interior. 
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Per a corbar tubs metàl·lics rígids blindats amb aïllament o sense interior, s'empraran útils 
adequats al diàmetre dels tubs. Els tubs metàl·lics rígids normals amb aïllament interior de 
diàmetre nominal fins a 29 mm. Es corbaran amb tenalles adequades al nombre de plecs 
necessaris per al diàmetre de la corba. Quan la dita corba sigui de 90è, i per al ràdio mínim de 
curvatura assenyalat a la taula anterior, el número mínim de plecs serà l'assenyalat en la taula 
següent: 

 

DIÀMETRE NOMINAL (MM) NÚM. DE PLECS DIST ENTRE PLECS (MM) 

9 20 +/- 2  5 

11 20 +/- 2 6,5 

13 20 +/- 2 7 

16 25 +/- 5 8 

23 30 +/- 5 8 

29 30 +/- 5 8 

 

El nombre de corbes en angle recte situades entre dos registres consecutius no serà 
superior a 3. Els conductors s'allotjaran als tubs després de col·locar aquests. 

Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 
conductors als tubs o servir al mateix temps com a caixes d'entroncaments o derivació. 

Perquè l'aïllament dels conductors no pugui ser destruït pel seu fregament amb els 
extrems lliures dels tubs, aquests, quan siguin metàl·lics i penetren en una caixa de connexió o 
aparell estaran proveïts de boques amb cantells arrodonits o dispositius equivalents, o bé, 
convenientment mecanitzats si es tracta de tubs metàl·lics amb aïllament interior. Aquest 
aïllament sobreeixirà uns mm. De la seva coberta metàl·lica. 

Quan els tubs estiguin construïts per materials susceptibles d'oxidació i quan hagin rebut 
durant el curs del muntatge algun treball de mecanització (roscat, corbat, etc.) s'aplicarà a 
aqueixes parts mecanitzades pintures antioxidants. 

En el cas de la utilització de tubs mecànics sense aïllament interior es tindrà en compte 
les possibilitats que es produeixin condensacions d'aigua a l'interior dels mateixos. Per aquesta 
raó es triarà convenientment el traçat de la seva instal·lació proveint l'evacuació de l'aigua en 
els punts més baixos de la mateixa, i fins i tot si fora necessari, establint una ventilació 
apropiada a l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat com pot ser, per exemple, d'una T 
quan un dels braços no s'empra. 

Quan els tubs metàl·lics hagin de col·locar-se al sòl, la seva continuïtat elèctrica quedarà 
convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl·lics flexibles és necessari que la 
distància entre dues posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi els 10 m. 

No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre. 
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Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant brides o abraçadores protegides 
contra la corrosió i subjectes sòlidament. La distància entre aquestes serà com a màxim de 0,8 
m. per a tubs rígids i de 0,6 m. per a tubs flexibles. Es disposaran fixacions d'una part a una 
altra dels canvis de direcció i dels entroncaments, i en la proximitat immediata de les entrades 
en caixes o aparells. 

En els traçats que discorrin per superfícies horitzontals (sostres), les brides de subjecció 
disposaran del corresponent element separador que permeti que el conducte es trobi a una 
distància mínima de 2 cm del sostre. 

Així mateix hauran de disposar d'elements separadors tots aquells accessoris com ara 
caixes de derivació, mecanismes, etc. Que s'hagin d'interconnectar amb tal traçat. 

En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub respecte a la línia que uneix els 
punts extrems no seran superiors al 2 %. 

Als encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d'un edifici s'hauran 
d'interrompre els tubs, quedant els extrems del mateix separats entre si 5 cm aproximadament i 
empalmant-se posteriorment mitjançant maneguins lliscants que tinguin una longitud mínima de 
20 cm. 

El pas de les canalitzacions a través d'elements de la construcció com ara murs, 
barandats i sostres, es realitzaran d'acord amb les prescripcions següents: 

     - En tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran entroncaments o 
derivacions de conductors. 

     - Les canalitzacions estaran prou protegides contra els deterioraments mecànics, les 
accions químiques i els efectes de la humitat. Aquesta protecció s'exigirà de forma contínua en 
tota la longitud del pas. 

     - Si s'utilitzen tubs no obturats per a travessar un element constructiu que separi dos 
locals d'humitats marcadament diferents, es disposaran de manera que s'impedeixi l'entrada i 
acumulació d'aigua al local més humit. Quan els passos desemboquen a l'exterior s'instal·larà a 
l'extrem del tub una pipa de porcellana, vidre o un altre material aïllant adequat, disposada de 
manera que el pas exterior-interior dels conductors s’efectuï en sentit ascendent. 

     - En el cas que les canalitzacions siguin de naturalesa diferent de l'un i l'altre costat del 
pas, aquest es realitzarà amb canalització utilitzada al local les prescripcions d'instal·lació del 
qual siguin més severes. 

     - Per a la protecció mecànica dels conductors en la longitud del pas, es col·locaran 
dins de tubs normals quan la longitud de pas no excedeixi els 20 cm i si sobrepassa aqueixa 
longitud es disposaran tubs blindats. Els extrems dels tubs metàl·lics sense aïllament interior 
estaran proveïts d'embocadures aïllants, de bords arrodonits o de dispositiu equivalent, sent 
prou per als tubs metàl·lics amb un aïllament interior que sobresurti lleugerament del mateix. 
També podran utilitzar-se per a protegir els conductors els tubs de vidre o porcellana, o 
qualsevol altre material aïllant adequat de suficient resistència mecànica. 

No necessiten protecció supletòria: 

     - Els conductors proveïts d'una armadura metàl·lica. 
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     - Els conductors rígids aïllats amb polietilè reticulat que porten un envoltant de 
protecció de policloroprens o producte equivalent quan la tensió sigui de 1000 v. De tensió 
nominal. 

     - Els conductors blindats amb aïllament mineral, sempre que la seva coberta no sigui 
atacada pels materials dels elements a travessar. 

     - Si l'element constructiu que s'ha de travessar separa dos locals amb les mateixes 
característiques d'humitat, poden practicar-se obertures en el mateix que permeten el pas dels 
conductors respectant en cada cas les separacions indicades per al tipus de canalització de 
què es tracte. 

     - En els passos de sostres per mitjà de tub, aquest estarà obturat mitjançant 
tancament estanc i la seva extremitat superior eixirà per damunt del sòl a una altura almenys 
igual a les de les rodes, si existeixen, o a 10 cm. En tot cas. Quan el pas s’efectuï per un altre 
sistema s'obturarà igualment mitjançant material incombustible i aïllant, sense que aquesta 
obturació hagi de ser completament estanca, encara que s'oposarà a la caiguda d'objectes i a 
la propagació del foc. 

3.7 SAFATES PORTACABLES 

Safates portacables metàl·liques. El seu muntatge serà suspès del forjat de la paret. Les 
que discorrin vistes hauran de pintar-se amb tres mans de pintura plàstica de color a decidir per 
la Direcció d'Obra, prèvia emprimació fosfatada. 

Les safates seran perforades per la seva banda inferior i proveïdes de tapa en aquells 
trams que per la seva disposició i aparença convingui. 

No presentaran rugositats ni rebaves tant d'exterior com interiorment, rebutjant-ne totes 
aquelles que per incorrecte arreplega o defecte de fabricació presenten retorciments o 
qualsevol altre tipus de deteriorament. 

El seu muntatge es realitzarà de manera que estiguin convenientment anivellades i 
enrasades, de manera que la disposició longitudinal d'un conjunt de safates quedin al mateix 
nivell i en línia recta. 

La marca i model de les safates portacables, així com la definició d'accessoris per al seu 
muntatge queden definits en l'estat de mesuraments. 

3.8 CONDUCTORS. 

3.8.1 PER TENSIONS FINS 1.000 V. 

Conductors unipolars de coure, flexibles, aïllats amb P.V.C. Davall coberta exterior també 
de P.V.C., no propagadors de la flama. 

Tots ells aniran convenientment numerats indicant el circuit i la línia que configura. 
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Així mateix, aquests conductors hauran de complir la norma UNEIX 21.029 de "Cables 
d'energia per a distribució amb aïllament i coberta de poli clorur de vinil, per a tensions de fins a 
1.000 v.", aprovada per IRANOR el 15.07.71 i d'obligat compliment a partir del 01.07.74. 

3.8.2 PER TENSIONS FINS 750 V. 

Tots aquests conductors seran flexibles, de coure, resistents a una tensió màxima de 750 
v., no propagadors de la flama i aïllats amb poli clorur de vinil. 

Els colors que s'utilitzaran són: negre, marró o gris per a conductors de fase, blau celeste 
per al conductor neutre i bicolor groc-verd per a conductors de protecció. 

Compliran tots ells la norma UNEIX 21.027 h3 1r R de. 01.07.74. 

L'estès de conductors elèctrics es realitzarà una vegada estiguin fixats els punts de 
protecció sobre safates o semblants. 

En cap cas es permetrà la unió de conductors amb entroncament o derivacions per 
simple retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se 
sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o interlínies de 
connexió. Es pot permetre la utilització de brides de connexió.  

Les connexions hauran de realitzar-se sempre a l'interior de caixes d'entroncament o 
derivació. Els conductors de secció superior a 6 mm2. Hauran de connectar-se per mitjà de 
terminals adequats, tenint sempre atenció que les connexions de qualsevol sistema que siguin 
no queden sotmeses a esforços mecànics. 

Tots ells hauran d'anar convenientment numerats, indicant el circuit i línia que configuren. 

3.9 POSTA A TERRA 

3.9.1 REALIZACIÓ 

Es durà a terme instal·lant un elèctrode en anell tancat que doni intensitat a tot el 
perímetre de l'edifici. 

Així mateix es connectaran elèctrodes verticalment en aquest anell quan es prevegi la 
necessitat de disminuir la resistència de terra que pugui presentar el conductor en anell, prèvia 
comprovació de la mateixa abans de procedir al formigonat dels fonaments. 

Totes les connexions de posada a terra que hagin d'efectuar-se a l'instal·lació hauran de 
posseir un bon contacte elèctric. Per aquest motiu es realitzaran mitjançant peces 
d'entroncament adequades, assegurant les superfícies de contacte de manera que la connexió 
sigui efectiva; ja sigui mitjançant caragols, elements de compressió, reblones o soldadures d'alt 
punt de fusió. Es prohibeix l'ús de soldadures de baix punt de fusió com ara estany, argent, etc. 

Els contactes hauran de col·locar-se nets, sense humitat i de forma tal que no sigui fàcil 
que l'acció del temps destrossi, per efectes electroquímics, les connexions efectuades. Amb 
aquest fi i procurant sempre que la resistència dels contactes sigui elevada, es protegiran 
aquests de forma adequada amb envoltants o pastes, si això s'estimarà convenient. 
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3.9.2 ELEMENTS DE POSTA A TERRA 

Posta a terra. 

   - Elèctrodes. Estan formats per conductor nu de coure recuit de secció nominal no 
inferior a 35 mm2, format per corda circular amb un màxim de 7 filaments. La seva resistència 
elèctrica a 20 ºC no ha de ser superior als 0,514 Ohm/km. Unirà totes les connexions de 
posada a terra de l'edifici i dels picots que s'hagin de col·locar. Se situarà en els fons de les 
rases de fonamentació en íntim contacte amb el terreny. 

     - Picots. Estan constituïdes per javelines cilíndriques amb ànima d'acer estriat en Fred 
i una grossa capa de coure totalment llisa. Les dimensions d'aquestes quedaran compreses 
entre 2.000 i 3.000 mm. De longitud i 14 i 21 mm. De diàmetre exterior. Per a la unió del 
conducte de descàrrega amb el picot s'empraran grapes especials adequades a les accions del 
conducte i seran d'aliatge de coure, estampades, amb gran solidesa mecànica i àmplies 
superfícies de contacte. 

     - Punts de posada a terra. S'utilitzaran per a fer registrables les connexions a la 
conducció enterrada de les línies principals de baixada a terra. Estaran continguts en arquetes 
de connexió registrables i constituïts per platines de coure recobert de cadmi de 25x33 cm i 0,4 
cm de grossor, amb suports de material aïllant. 

Línies Principals de Terra. 

Els conductors que constitueixen les línies principals de terra seran de coure i la seva 
secció ha de ser àmpliament dimensionada de tal forma que compleixin les condicions 
següents: 

     a.- La màxima corrent de falta que pugui produir-se en qualsevol punt de la instal·lació 
no ha d'originar en el conductor una temperatura pròxima a la de fusió ni  posar en perill els 
entroncaments o connexions en el temps màxim previsible de durada de la falta, el qual només 
podrà ser considerat com a menor de dos segons en els casos justificats per les 
característiques dels dispositius de tall utilitzats. 

     b.- De totes maneres, els conductors no podran ser en cap cas de menys de 35 mm2. 
De secció. El recorregut d'aquests conductors serà el més curt possible i sense canvis bruscs 
de direcció. No estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i 
desgast mecànic. 

Derivacions de les línies principals de terra. 

Els conductors que constitueixen les línies principals de terra i les seves derivacions 
seran de coure i la seva secció ha de ser àmplia, de tal forma que compleixi la condició 
següent: 

La màxima corrent de falta que pugui produir-se en qualsevol punt de la instal·lació no ha 
d'originar en el conductor una temperatura pròxima a la de fusió ni  posar en perill els 
entroncaments o connexions en el temps màxim previsible de durada de la falta, el qual només 
podrà ser considerat com a menor de dos segons en els casos justificats per les 
característiques dels dispositius de tall utilitzats. 
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El recorregut d'aquests conductors serà el més curt possible i sense canvis de direcció 
bruscs. No estaran sotmesos a riscs mecànics i estaran protegits contra la corrosió i desgast 
mecànic. 

Conductors de Protecció. 

Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra els deterioraments 
mecànics i químics, especialment en els passos a través dels elements de la construcció. 

Les connexions en aquests conductors es faran amb entroncaments soldats sense 
col·locació d'àcids o per peces de connexió de retorciment per rosca. Aquestes peces seran de 
material inoxidable i els caragols de retorciment. Si aquests últims s'usen, estaran proveïts d'un 
dispositiu que eviti el seu afluix. 

Es prendran les precaucions necessàries per a evitar els deterioraments electroquímics 
quan les connexions siguin entre metalls diferents. 

El recorregut d'aquests conductors serà el més curt possible i sense canvis bruscs de 
direcció. 

En el cas de canalitzacions amb conductors blindats amb aïllament mineral, la coberta 
exterior d'aquests conductors podrà utilitzar-se com a conducte de protecció dels circuits 
corresponents sempre que la seva continuïtat quedi assegurada. 

Quan les canalitzacions estan constituïdes per conductors aïllats, col·locats baix tub de 
material ferromagnètic o de conductes que continguin una armadura metàl·lica, els conductors 
de protecció es col·locaran en els mateixos tubs. 

Els conductors de protecció seran de coure i la seva secció ha de ser àmpliament 
dimensionada de tal forma que compleixi la condició següent: 

La màxima corrent de falta que pugui produir-se en qualsevol punt de la instal·lació no ha 
d'originar en el conductor una temperatura pròxima a la de fusió ni  posar en perill els 
entroncaments o connexions en el temps màxim previsible de durada de la falta, el qual només 
podrà ser considerat com a menor de dos segons en els casos justificats per les 
característiques dels dispositius de tall utilitzats. 

3.10 PROBES I ASSAJOS DE LA INSTAL·LACIÓ. 

3.10.1 GENERALS. 

L'instal·lador garantirà baix contracte, una vegada finalitzats els treballs, que tots els 
sistemes estan preparats per a una operació elèctrica perfecta d'acord amb tots els termes 
legals i restriccions, i de conformitat amb la millor pràctica. 

Aquelles instal·lacions, proves i assajos que estiguin legalitzades pel "Ministeri 
d'Indústria" o un altre organisme oficial es faran d'acord amb les normes d'aquests. 

A més de qualsevol altra referència indicada en aquestes especificacions en relació a 
proves i posada en marxa, l'instal·lador estarà obligat per aquesta secció de les especificacions 
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a provar, posar en marxa i deixaren perfecte ordre de funcionament tots els sistemes i 
accessoris requerits davall el contracte d'instal·lacions de Protecció contra Incendis. 

L'instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d'aquest projecte i hauran de 
ser aprovats per la Direcció abans de la seva acceptació.  

Es realitzaran els següents assajos generals, sent l'instal·lador el que subministra l'equip i 
aparells necessaris per a portar-los a bon terme. 

     - Examen visual del seu aspecte. 

     - Comprovació de dimensions, seccions, calibres, connexionats, etc. 

     - Proves de funcionament i desconnexió automàtica. 

3.10.2 PARCIALS A OBRA. 

Totes les instal·lacions hauran de ser provades davant la Direcció Tècnica d'Obra amb 
autoritat a ser cobertes per parets, cels rasos, etc. 

3.10.3 A FÀBRICA 

La direcció Tècnica d'Obra està autoritzada a realitzar totes les visites d'inspecció que 
estimi necessàries a les fàbriques on s'estiguin realitzant treballs relacionats amb aquesta 
instal·lació. 

En el curs d'aquestes visites se la facultarà per a presenciar les proves i assajos propis 
de cada cas que estimi convenients, a fi de comprovar la bona qualitat d'aquests treballs. 

L'instal·lador inclourà en el seu pressupost els imports derivats de proves i assajos que 
sigui necessari efectuar en els Organismes Oficials. 

3.10.4 ASSAJOS I PROVES DE MATERIAL  

Es realitzaran dos tipus de proves: 

PROVA DE RUTINA DE MATERIALS. 

El seu fi serà comprovar la qualitat dels materials que integren el conjunt de la instal·lació, 
dels que a continuació ressaltem els que pel seu major interès mereixen especificació 
individual. 

     - Conductors. Es procedirà  a la prova de rigidesa de l'aïllament que haurà de ser tal 
que resisteixin durant un minut a una prova de tensió de dues vegades la nominal, més d'1.000 
v., a una freqüència de 50 Hz. 

          La prova d’aïllament s’efectuarà també de manera que com a mínima la resistència 
d’aquest sigui l’equivalent a 1.000 Ohms per volts de tensió de servei, segons l'exigit a l’article 
2.8 del vigent Reglament de Baixa Tensió, de la Instrucció núm. 17. 
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     - Aparells de mesurament. S'efectuarà la prova de temps de servei a plena càrrega, no 
havent de quedar deteriorat després d'estar en funcionament dues hores en les condicions 
següents: els amperímetres i voltímetres amb el corrent o tensió nominal respectivament, al 
màxim de l'escala. 

La influència de la temperatura i la freqüència es comprovarà en aplicar als aparells un 
canvi de 10 ºC o del 10 % de la freqüència, no havent de passar la variació de les instal·lacions 
del límit de l'error que defineix la classe de l'aparell. 

PROVA DE MUNTATGE. 

Una vegada acabat el muntatge, abans de procedir a posar-ho en servei, es comprovarà 
novament la rigidesa dielèctrica de la instal·lació a efectes de testimoniar el perfecte aïllament 
dels conductors, borns i connexions, després d'efectuada la instal·lació. 

Els valors mínims que s'exigiran seran els mateixos que els que apareixen en l'apartat 
anterior. 

3.10.5 PROVES DE RECEPCIÓ 

Finalment, en l'acte de recepció, s'efectuaran proves del conjunt de les instal·lacions. 
Tindrà com a objecte comprovar el perfecte funcionament i el rendiment de la instal·lació.  

Independentment de les exigides per la Delegació d'Indústria s'aprovaran els punts 
següents: 

     - Regulació dels relens de màxima dels limitadors de corrent. 

     - Tir i regulació de tots els protectors de l'edifici. 

     - Comprovació de tots els circuits que componen la instal·lació. 

     - Mesurament de la resistència de la presa de terra general, que haurà de ser inferior a 
37 Ohm i la presa de terra lògica que no superarà els 5 Ohm. 

3.10.6 MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ. 

El manteniment es realitzarà  per personal especialitzat. 

L’instal·lador lliurarà a la propietat plànols de la instal·lació realitzada, normes de 
muntatge i dades sobre les garanties, característiques dels mecanismes i materials utilitzats, 
així com el plànol de reposició dels diferents elements que el composen. 

L’instal·lador informarà a l’equip de manteniment de l’edifici dels aspectes que a 
continuació s’exposen: 

3.10.7 QUADRE GENERAL 

Cada 5 anys es comprovaran els dispositius de protecció contra curtcircuits, contactes 
directes i indirectes, així com les seves intensitats nominals en relació amb la secció dels 
conductors que protegeixen. 
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3.10.8 INSTAL.·LACIONS INTERIORS. 

Cada 5 anys es comprovarà l'aïllament de la instal·lació interior que entre cada conductor 
i terra i entre cada dos conductors no haurà de ser inferior a 250.000 Ohm. Es repararan els 
defectes que pogueren haver-hi. 

3.10.9 CONDUCTORS DE POSTA A TERRA 

Cada 2 anys i en l'època en que el terreny està més sec, es mesurarà la resistència del 
sòl i es comprovarà que no sobrepassa el valor prefixat; així mateix es comprovarà mitjançant 
inspecció visual l'estat davant la corrosió que present la connexió del conductor de posada a 
terra a l'arqueta o arquetes i la continuïtat de la línia. Es repararan els defectes trobats. 

3.10.10 LINEA PRINCIPAL DE TERRA 

Cada dos anys es comprovarà mitjançant inspecció visual, l'estat davant la corrosió de 
totes les connexions, així com la continuïtat de les línies. Es repararan tots els possibles 
defectes que es troben. 
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4 NORMES DE EXECUCIÓ. INSTAL·LACIÓ D’IL·LUMINACIÓ 

4.1 NORMES TECNIQUES GENERALS 

Les especificacions constructives i normes de muntatge que a continuació es defineixen, 
fan referència a la instal·lació d'il·luminació a realitzar a l'interior y exterior de l'edifici, d'acord 
amb els plans de distribució d'il·luminació que s'acompanyen i diferents aparells previstos en 
ells i definits en la posició corresponent de l'estat de mesuraments. 

Totes les lluminàries utilitzades compliran les prescripcions generals que dicten les 
normes UNEIX, VDE, NTE-IEI 1975 i REBT. 

En tots els equips d'il·luminació per fluorescència, les il·luminacions estaran equipades 
amb els corresponents balastres, carabassetes i condensadors d'antiparasitage, d’acord amb 
les normes assenyalades. 

Disposaran del número i color del tub fluorescent indicat en la memòria i plans 
corresponents. Els balastres (reactàncies) s'ajustaran a les característiques de servei i 
arrancada a la freqüència de 50 p.P.S. D'acord amb la norma UNEIX 20152 i control de qualitat 
ANFRE, que limita les pèrdues com a màxim en 9 w. per a llums de 36 w. I de 14 w. per a les 
de 58 w. S'atendran a més les característiques de calfament, nivell sonor i resistència a la 
humitat. 

El final de l'equip haurà de ser net i estètic, dins de l'acabat arquitectònic de l'edifici, 
cuidant principalment el muntatge de separadors, suports i unions, de forma tal que respecten 
la línia d'acabats de terres, sostres i altres elements de l'arquitectura de l'edifici. 

4.2  LLUMINARIES INTERIORS 

4.2.1 NORMES GENERALS 

Aparells de muntatge engranat. 

Els aparells a utilitzar portaran obertures en les seves cares frontals per al pas dels 
conductors. 

Les línies elèctriques de subministrament a l'aparell hauran d'entrar en aquest 10 mm. 
com a mínim, col·locant embocadures protectores de plàstic que eviten fregades en l'aïllament 
del conductor lliure de la canalització per a la seva connexió a l'aparell. Dita connexió 
s'efectuarà a través d'entroncament. 

En els casos en què la canalització vaja adherida al sostre, es disposarà d'una caixa de 
registre com presa de corrent per a cada armadura, des d'on es connectarà aquesta mitjançant 
cable mànega amb la corresponent clavilla II+T. 

Es disposaran perfils de goma que eviten les vibracions als restants elements 
d'ancoratge. 

Aparells de superfície. 
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En el muntatge d'aquests aparells s'empraran claus SPIT amb femella, volandera de 
goma que eviti les vibracions durant el seu funcionament. També es permetrà l'ús d'embolics 
de fusta o metàl·lics directament col·locats al sostre o element constructiu vertical sobre els 
quals es fixen els aparells amb caragols de dimensions adequades, no oblidant-se de les 
volanderes de goma com en el cas anterior.  

No es permetrà l'ús d'embolics de plàstic, plom o fusta embotits en l'envà o sostre 
col·locats a pressió, exceptuant una acceptació expressa de la Direcció d'Obra. 

Quan la instal·lació elèctrica discorri engranada, al centre geomètric de cada aparell 
s'engranarà una caixa de registre per a derivació de l'aparell corresponent, havent d'anar 
proveïda de tapa amb eixida o col·locant al seu extrem per a protecció dels conductes, una 
embocadura de plàstic o de goma. 

En el cas d'aparells suspesos del sostre, la derivació de la línia elèctrica a l'aparell deurà 
fer-se de la mateixa manera que en paràgraf anterior (o semblant), però utilitzant tub de 13 mm. 
I cable d'1,5 mm2. com a mínim per a escometre els aparells des de cada floró. 

4.2.2 NORMES PARTICULARS 

Per a locals secs 

Grau de protecció mínim IP-20, contra contactes manuals. Tots els equips de descàrrega 
seran d'engegada instantània. 

Per a locals humits 

Les lluminàries seran estanques de protecció mínima IP-65, formades per interlínia 
resistent al xoc i humitat, àcids i substàncies alcalines, amb cos de xapa d'acer galvanitzat 
termoesmaltada amb pols de poliuretà blanc estable, amb tub de metacrilat transparent per a 
protecció del tub fluorescent. Entrada de cables d'alimentació als extrems de les lluminàries per 
a premsaestopa PG 16. Equip elèctric inclòs. Es col·locaran suspeses per tibant en inoxidable 
o per bàculs. 

4.2.3 NORMES PARTICULARS 

Per a locals secs 

Grau de protecció mínim IP-20, contra contactes manuals. Tots els equips de descàrrega 
seran d’arrencada instantània. 

Per a locals humits 

Les lluminàries seran estanques de protecció mínima IP-65, formades por regleta 
resistent al impacte i humitat, àcids i substancies alcalines, con cos de xapa de acero 
galvanitzat termoesmaltada con pols de poliuretà blanca estable, con tub de metacrilat 
transparent para protecció del tub fluorescent. Entrada de cables de alimentació en los extrems 
de las lluminàries para premsaestopes PG 16. Equipo elèctric inclòs. Es col·locaran suspeses 
per tirants en inoxidable o por bàculs. 

4.3 LUMINARIAS EXTERIORES 
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4.3.1 NORMES GENERALS 

Totes les lluminàries exteriors seran estanques i de muntatge superficial. 

4.3.2 NORMES PARTICULARS 

El grau de protecció mínim serà IP-54. 

Els aparells d'il·luminació estaran constituïts per material resistent a la torsió i corrosió, 
esmaltat electroestáticamente en color blanc en interior, o bé del mateix material polit en 
l'òptica y exterior, a decidir. Estarà format per dues peces, la unió d'ambdues anirà proveïda de 
junta de goma sintètica. L'equip elèctric complet estarà incorporat, i el cablejat s'efectuarà amb 
conductors termoresistents. L'entrada de cables es realitzarà per tap de goma incorporat o bé 
per caixa de connexió a pressió. 

S'ancoraran mitjançant elements precisos, de manera que faciliten el seu adaptament i 
permeten fàcilment la seva posterior reposició (tractament antioxidant, etc.). 

S'haurà d'assegurar l'estabilitat de la lluminària enfront dels agents atmosfèrics i la 
protecció antirobatòria. 

En la base de cada lluminària es col·locarà, sempre que sigui necessari, una caixa de 
registre i connexionat amb la línia de subministrament, havent de presentar aquesta un alt grau 
d’hermeticitat i ser accessible al personal de manteniment. 

4.4 PROBES Y ASSAJOS 

4.4.1 ASSAJOS A FÀBRICA 

Totes les instal·lacions hauran de ser provades davant la Direcció Tècnica d'Obra amb 
anterioritat a ser cobertes pels elements d'acabat (assajos parcials) i amb els acabats col·locats 
(assajos totals). 

Aquestes proves són de rutina, de tipus estadístic, en les que la Direcció d'Obra queda 
facultada per a rebutjar, sense perjudici per a la propietat, el lot d'objectes a què pertanyi el que 
tingués el defecte. 

Quan el material o equip arriba a l’obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el 
compliment de les condicions, normes i disposicions referides en aquest document, la seva 
recepció es realitzarà comprovant únicament les seves característiques aparents. 

Comprèn els assajos de material, instal·lació i muntatge. 

Material. 

Comprèn les proves que concerneixen a armadures, llums i equip elèctric que configuren 
cada lluminària. 

Independentment de les proves en fàbrica i de la recepció en obra dels materials de la 
instal·lació, es realitzaran els assajos següents: 
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     - Armadures. Cada lot s'ajustarà a les especificacions d'aquest projecte. 

     - Llums. De cada lot es prendran cinc llums per a realitzar la prova de color, rendiment 
lluminós i uniformitat d'il·luminació, no admetent-se a aquest respecte, qualsevol tub que en el 
seu funcionament normal produeixi fluctuacions de llum. 

Quan part o la totalitat de les cinc llums sotmeses a assaig no compleiuxin 
satisfactòriament amb les proves abans citades, es rebutjarà el lot d'on van ser extretes les 
mostres. 

     - Equip elèctric i accessoris independentment de  les proves als materials anteriors, la 
Direcció Tècnica d'Obra efectuarà les proves semblants de la resta dels materials de la 
instal·lació a fi de comprovar que cada un d'ells reuneix les característiques tècniques 
adequades que s'inclouen en l'apartat corresponent a aquestes especificacions. 

INSTAL·LACIÓ 

L'instal·lador garantirà davall aquest contracte que després del final dels treballs, tots els 
sistemes estan preparats per a una operació lumínica perfecta, d'acord amb tots els termes 
legals i restriccions, i de conformitat amb la millor pràctica. 

Aquelles instal·lacions, proves o assajos que estiguin legalitzades pel Ministeri d'Indústria 
o un altre organisme oficial, es faran d'acord amb les normes esmentades. 

A més de qualsevol altra referència indicada en aquestes especificacions amb relació a 
proves i posada en marxa, l'instal·lador queda obligat per aquesta secció de les especificacions 
a: provar, posar en marxa i deixar en perfecte ordre de funcionament tots els equips i 
accessoris del contracte. 

L'instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d'aquest projecte, i hauran de 
ser aprovats per la Direcció abans de la seva acceptació. L'instal·lador subministrarà l'equip i 
aparells necessaris per als assajos. 

Es realitzaran els següents assajos generals: 

     - Examen visual del seu aspecte. 

     - Comprovació de dimensions, qualitat exigida i nivell. 

Proves de nivell d'il·luminació d'acord amb els càlculs de la memòria, realitzant-se per 
mitjà de luxómetre degudament calibrat. El mesurament s’efectuarà en punts diferents, a 
l’altura especificada pel pla de corbes isolux per a aporti exclusiu de les lluminàries, per la qual 
cosa es triarà el moment del dia i l’hora en què la llum natural, treballs d’aquesta  i altres 
instal·lacions, etc. No alteren els nivells d'il·luminació. Podran realitzar-se aquests 
mesuraments durant el transcurs de l'obra, però preferentment amb tots els finals de superfície 
definitius. 

Proves complementàries. En el cas de detectar-se sorolls i vibracions generades per 
l'equip d'il·luminació, s'efectuaran les oportunes correccions per a suprimir-los. 

Aquests controls seran els següents: 

EQUIP D'INCANDESCÈNCIA. 



engineering

 

 

 

4. PLEC DE CONDICIONS DESEMBRE 2017 / ED.01 
170421 – PROJECTE EXECUTIU PÁGINA 46 DE 182 

 

Lluminàries. Un control per local. Es produirà rebuig per diferències amb el que 
especifica. 

Llums. Un control per local. Es produirà rebuig per diferències amb el que especifica. 

Nombre de lluminàries. Un control per local. Es produirà rebuig si el nombre de 
lluminàries instal·lades al local és diferent del que especifica. 

EQUIP DE FLUORESCÈNCIA. 

Lluminàries. Un control per local. Es produirà rebuig per diferències amb el que 
especifica. 

Llums. Un control per local. Es produirà rebuig per diferències amb el que especifica. 

Nombre de lluminàries. Un control per local. Es produirà rebuig si el nombre de 
lluminàries instal·lades al local és diferent del que especifica.      

Prova de servei.  

La prova de funcionament de la il·luminació es realitzarà basant-se en el control següent: 

Accionament dels interruptors d'encesa d'il·luminació amb totes les lluminàries equipades 
amb les seves respectives llums. S'efectuarà un control d'aquest tipus per cada local.  

Es rebutjarà la prova si alguna de les llums Roman apagada. 

Muntatge 

Aquesta prova té com a objecte posar en evidència els possibles defectes de muntatge. 
Després que s'hagin col·locat tots els aparells i efectuat totes les connexions, s'assajarà el 
sistema complet d'il·luminació. 

Si els assajos o inspeccions posen de manifest defectes, danys materials o treballs 
defectuosos, es desmuntaran i reemplaçaran. Després es repetiran els assajos. 

Les reparacions de lluminàries, equip elèctric, llums i accessoris es faran sempre amb 
materials nous a càrrec de l'instal·lador. Els controls a realitzar seran els següents: 

Equip d'incandescència 

Situació de les lluminàries al sostre. Per cada local es controlarà una filera de lluminàries 
longitudinal i una altra transversal. Es rebutjarà per distància superior a +/- 5 cm. en la 
separació especifica entre els centres de dues lluminàries consecutives. 

Separació entre la paret i les lluminàries més pròximes a ella. Per cada local es controlarà 
una filera longitudinal i una altra transversal. Es rebutjarà si la distància entre el centre de la 
lluminària i la paret difereixen de la separació específica en un valor superior a +/- 5 cm. 

Altura de suspensió. Es controlarà un equip de cada deu de què hagin suspesos, però 
almenys un per local. Es rebutjarà la prova si l'altura de suspensió difereix amb l'especificada 
en un valor superior a +/- 5 cm. 



engineering

 

 

 

4. PLEC DE CONDICIONS DESEMBRE 2017 / ED.01 
170421 – PROJECTE EXECUTIU PÁGINA 47 DE 182 

 

Fixació al sostre. Es controlarà un de cada 10 equip però almenys un per local. Es 
rebutjarà si hi ha una fixació insuficient o lluminàries suspeses dels fils conductors. 

Connexions. Es controlarà un de cada 10 equips, però almenys un per local. Es rebutjarà 
la prova si alguna de les connexions no s'ha efectuat mitjançant clemes. 

Equips de fluorescència 

Situació de les lluminàries al sostre. Per cada local es controlarà una filera de lluminàries 
longitudinal o transversal. Es rebutjarà per distància superior a +/- 5 cm. en la separació 
específica entre els centres de dues lluminàries consecutives. 

Separació entre la paret i les lluminàries més pròximes a ella. Per cada local es controlarà 
una filera longitudinal i una altra transversal. Es rebutjarà si la distància entre el centre de la 
lluminària i la paret difereixen de la separació específica en un valor superior a +/- 5 cm. 

Altura de suspensió. Es controlarà un equip de cada deu de què hagin suspesos, però 
almenys un per local. Es rebutjarà la prova si l'altura de suspensió difereix amb l'especificada 
en un valor superior a +/- 5 cm. 

Fixació al sostre. Es controlarà un de cada 10 equips però almenys un per local. Es 
rebutjarà si hi ha una fixació insuficient o lluminàries suspeses dels fils conductors. 

Connexions. Es controlarà un de cada 10 equips, però almenys un per local. Es rebutjarà 
la prova si alguna de les connexions no s'ha efectuat mitjançant clemes. 

4.4.2 MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

El manteniment es realitzarà per personal especialitzat. 

L'instal·lador entregarà a la propietat plans de la instal·lació efectuada, normes de 
muntatge i dades sobre garanties i característiques dels mecanismes i materials utilitzats, així 
com el plans de reposició dels diferents elements que la formen segons el que es descriu en 
l'apartat GARANTIA de les Condicions de Contractació. 

L'instal·lador informarà de l'equip de manteniment de l'edifici en els aspectes que a 
continuació s'exposen: 

4.4.3 REPOSICIÓ 

La reposició de les llums dels equips s'efectuarà quan aquestes arriben a la seva durada 
mitjana mínima. L'esmentada reposició s'ha d'efectuar, preferentment per grups d'equips 
complets i àrees d'il·luminació. 

Totes les llums reposades seran de les mateixes característiques que les reemplaçades. 

4.4.4 NETEJA 

La periodicitat de neteja no serà superior a sis mesos. 

Les llums es netejaran preferentment en sec. 
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Les lluminàries es netejaran mitjançant drap humitejat en aigua sabonosa i l'assecat 
s'efectuarà amb camussa o semblant. 

Per a la neteja de lluminàries d'alumini anoditzat s'utilitzaran solucions sabonoses no 
alcalines. 

Durant les fases de realització del manteniment, tant en la reposició de les llums com 
durant la neteja dels equips, es mantindran desconnectats els interruptors automàtics de 
seguretat de la instal·lació. 
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5 NORMES D'EXECUCIÓ. INSTAL·LACIÓ DE GESTIÓ CENTRAL·LITZADA 

La instal·lació del Sistema de Gestió Tècnica Centralitzada té per objecte el govern, 
supervisió i control de les instal.lacions, millorar els rendiments de la instal lació, procurar un 
estalvi energètic, facilitar les operacions en manteniment i millorar les condicions d'explotació, 
de manera que s'asseguri una reducció de les despeses d'explotació i manteniment, dins de les 
condicions de confort i seguretat requerides de les instal.lacions: 

INSTAL·LACIONS CONTROLADES 
- Instal·lacions de producció de fred i calor (calderes, plantes refredadores, plaques 

solars, bombes de circulació, etc.). 
- Instal·lacions de producció d’aigua calenta sanitària (ACS). 
- Instal·lacions mecàniques de tractament d’aire (UTAS). 
- Instal·lacions mecàniques de ventilació. 
- Instal·lacions elèctriques associades (il·luminació de les zones públiques). 
- Instal·lacions elèctriques associades (il·luminació de les zones de treball). 
- Instal·lacions dels ascensors (només supervisió). 
- Instal·lacions del grup electrògen (només supervisió). 
- Instal·lacions de grups de pressió (només supervisió) 
- Instal·lacions de grup contraincendis (només supervisió) 
- Instal·lacions de grup ruixadors (només supervisió) 
- Comptatge d’energia del subministrament de AF i AC dels diferents sectors. 

 
Així com la integració d'equips: 

- Analitzadors de xarxes. 
- SAI 
- PLC M340 a Sala BT 
- ETC. 

 
Això comportarà l'automatització de tots els processos, d'acord amb la utilització de l'edifici. 
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Manteniment estable de totes les variables de funcionament de l’edifici 

Procurarà una estabilitat en les condicions ambientals, climatització i il luminació d'acord 
amb les normes i legislació vigent.  

Avisarà de totes les condicions anormals de les instal.lacions per a efectes de 
manteniment correctiu i preventiu. 

Gestió global de l’edifici. 

Sense necessitat permanent de persones, assegurarà la detecció a temps dels errors i 
deficiències dels diferents equips, així com l'enviament automàtic d'informacions mitjançant 
qualsevol mitjà disponible de localització de persones, evitant així situacions irreversibles de 
deteriorament dels equips per manca d’atenció. 

Seguretat 

De funcionament del propi sistema de gestió i dels equips i instal.lacions que controla. El 
sistema de gestió garantirà que les instal.lacions funcionin sempre amb continuïtat. 

Reducció en les despeses d'explotació de l'edifici a través de diversos estalvis energètics, 
com ara: 

– Tèrmic, a causa de la implementació del control per optimització per a la conservació 
de l'energia, d'arrencada i aturada assignats individualment com a resultat de les 
seqüències de temps / enclavaments. 

– Elèctric, relacionat amb la climatització i la il.luminació, per exemple en situació de 
reinici automàtic, per evitar pics de consum i amb això disminuir en la mesura que sigui 
possible l’encariment del subministrament elèctric. 

– Combustible i aigua. 
– Estalvi en la mà d'obra del personal de manteniment, una vegada que el sistema de 

gestió automatitza i controla tots els processos manuals realitzats pel personal de 
manteniment, com ara: seqüències d'arrencada i aturada, supervisió i gestió 
preventiva sense necessitat del personal d'operació i localització directa i automàtica 
de qualsevol avaria. 

– No obstant això, un nombre de persones dedicades al manteniment de l'edifici 
incrementarà la qualitat dels serveis de manteniment preventiu i correctiu. 

Facilitat en toess les operacions d’explotació 

El sistema de gestió serà d'aquesta manera la millor eina per a la conducció de les 
instal.lacions de l'edifici ja que entre d'altres, disposa de la possibilitat d'exportació de fitxers en 
format ASCII que contindran informacions com ara alarmes o hores de funcionament, per 
gestionar el manteniment. 

Millores de les instal·lacions a través de: 
– Increment de la vida útil dels equips. 
– Funcionaments escalonats per aprofitar al màxim les característiques de cada equip. 
– D'aquesta forma i amb el sistema, es pretén d'una manera objectiva assolir els 

següents objectius: 
 

• Racionalitzar i optimitzar els costos de l'energia tèrmica i elèctrica, de manera 
que garanteixi el major confort possible als usuaris, a través del menor cost 
possible. 



engineering

 

 

 

4. PLEC DE CONDICIONS DESEMBRE 2017 / ED.01 
170421 – PROJECTE EXECUTIU PÁGINA 51 DE 182 

 

• Enviar totes les informacions disponibles de les instal.lacions per als diversos 
llocs de gestió (ordinadors), proporcionant el més gran dels beneficis. 

• Intercanviar informacions entre les diverses instal.lacions amb l'objectiu 
d'optimitzar la gestió global de l'edifici. 

 

5.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El sistema de gestió tècnica de l'edifici estarà compost pels següents elements: 

LLOC DE CONTROL 

Ordinador: 
 

– Compaq DX 2400 xassís sobretaula. 
– Amb processador Intel Pentium D/925 (3.00GHz / 800MHz / 2x2MB, Int NIC).  
– 1 Port Paral·lel.  
– 1 Port sèrie.  
– 8 USB 2.0,  
– 1.0 GB de memòria RAM 
– Disc Dur de 250 GB.  
– Targeta gràfica, de so i de xarxa integrades en placa base.  
– Pantalla plana Dell 19" E197FP.  
– Lector 16X DVD+/-RW.  
– Disquetera Floppy de 3,5". Ratolí USB de 2 botons. Teclat USB.  
– Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2). 
– Mòdul compacte de comunicacions router EYZ292 (connexió de PC's a xarxa 

Novanet) 
– Impressora.  
– Connexió a Ethernet del sistema de gestió en xarxa mitjançant protocols TCP / IP. 
 
Mòduls compactes de comunicacions: 

Dispositiu d'accés amb interfície Ethernet per a la integració de les estacions en xarxes IP 
basades en Ethernet (LAN / WAN). Adreça IP fixa. 

Aquests mòduls de comunicacions disposaran d'un microprocessador que realitza les 
següents funcions: 

– Escolta de tots els telegrames que circulen per la xarxa. 
– Filtra les dades segons el disseny de comunicacions del projecte. 
– Transmet i direcciona els paquets de dades al PC en el format adequat per ser llegit 

pel mòdul d'entrades / sortides del programa d'usuari. 
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Impressora: 

De tecnologia d'injecció de tinta d'acord amb les característiques actuals del mercat. 

Servirà per fer llistats d'alarmes instantanis, diaris de gestió de manteniment i impressió 
dels gràfics resultants de les anàlisis realitzades. 

 

5.2 PROGRAMA DE GESTIÓ 

El software serà una aplicació sota una plataforma, ja sigui Windows XP, etc i estarà 
dissenyat per adaptar-se a totes les innovacions futures que es puguin implantar.  

Concepte general: tindrà una estructura modular subdividida en els paquets o mòduls:  

 

5.2.1 MÒDULS D’ENTRADA I SORTIDA 

Enllaçarà totes les entrades i sortides de les estacions distribuïdes que efectuen el 
control de les instal.lacions, amb el programari instal lat al PC. 
 
Mòdul software d'interpretació de les dades de cada illa i transformació dels mateixos al 
format necessari perquè siguin representats. 
 
A més, aquest mòdul gestionarà les comunicacions PC-estacions i estacions-PC, 
mitjançant un element de hardware. 

 
Per tant, el mòdul d'entrades / sortides és el programa que garantirà les comunicacions, 
la compatibilitat entre sistemes i l'actualització contínua dels sistemes. 
 
Les dades de sistemes anteriors o sistemes externs podran ser convertits 
completament i es veuran com dades en format del propi sistema.  
 
 

5.2.2 INTERFÍCIE D’USUARI 

L’interfície d’usuari tindrá les següents funcions: 
 

- Conducció gràfica de la instal lació mitjançant plànols de planta, esquemes de principi i 
finestres de text. 

- Conducció gràfica multifinestra aprofitant tota la potència del sistema operatiu, ja sigui 
Windows o un altre. 

- Organització de la informació en mode línies de text, que en termes tècnics és la part 
del programa on s'obté la informació específica. Permet operar des del primer moment 
que s'instal·la, encara que no s'hagi fet una enginyeria d'imatges. 

- Gestió d'alarmes, amb edició automàtica en text clar de missatges quan es produeixi 
una alarma o canvi d'estat. 
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- Llistats d'agrupació de variables per tipus (lectures de temperatura, pressió, comptatge 
d’hores...). Aquesta funció facilita les anàlisis globals d'un tipus de variable. 

- Visualització de banc històric de dades, com a suport per efectuar anàlisi i establir el 
diagnòstic de la instal.lació. Els resultats poden visualitzar-se en forma gràfica i / o taula 
numèrica, i pot importar-se a l'entorn office. 

- Calendari bianual específic i programes horaris en estacions tractats des de PC. 
- Configuració de l'arquitectura del sistema amb autosupervisió en temps real, amb 

indicació dels possibles problemes de comunicació a les estacions. 
- Tractament automàtic d'alarmes digitals, valors límit de mesures, comptatges i sortides 

analògiques. 
 
 

5.2.3 PUBLICACIÓ D’ESDEVENIMENTS 

Aquest mòdul s'encarregarà de l'edició d'esdeveniments com ara: 
– Alarmes  
– Valors límit superats 
– Canvis de valors 
– Missatges del sistema  

 
Tots els esdeveniments anteriors podran editar-se o enviar-se a qualsevol tipus de 

destinació: 
– Impressora  
– Fax 
– Missatges per pantalla  
– E-mail (correu electrònic)  
– Fitxer  
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La configuració del mòdul permetrà assignar per a cada esdeveniment la destinació o 
destinacions segons projecte. A més d'escollir el format del missatge, així com el text addicional 
necessari. 

5.2.4 MÒDUL SERVIDOR DE BANCS HISTÒRICS DE DADES (BHD) 

La funció d'aquest serà salvar i gestionar les dades en funció del temps al nivell de PC. 
Aquest mòdul treballarà ininterrompudament. 

La lectura de dades per emmagatzemar-les al PC, no es realitzarà dada a dada sinó que 
es prendrà lectura del bloc de dades emmagatzemades en la memòria de cada estació. Així 
disminueix l'excés de comunicacions i evita la pèrdua de part de les dades si el PC tingués una 
avaria. 

Una altra opció del BHD serà la gestió de l'exportació automàtica de dades a programes 
estàndard com ara Excel. 

No obstant això, la visualització de les dades del banc històric en forma de taula o gràfica 
anirà a càrrec del mòdul d'usuari. 

5.2.5 MÒDULS PASSWORD 

Mòdul que assegurarà la protecció del programa contra manipulacions indegudes i 
impidirá l'accés a persones no autoritzades. 

Permetrà definir passwords jeràrquics limitant o permetent l'accés d'acord amb el tipus de 
variables, selecció de pantalles, i diferents nivells d'operació. Per a cada usuari es podrà definir 
una matriu particular d'accés. 

5.2.6 MÒDULS OPCIONALS 

Per adaptar el programa a les necessitats del client o projecte, aquests mòduls 
constituiran la interfície final amb l'usuari i contindran valors dinàmics que provenen del procés. 

Tant els mòduls d'usuari com els d'entrades / sortides tindran com a tecnologia subjacent 
la capacitat de comunicacions en xarxa LAN-WAN. 

La comunicació en xarxa estarà implantada com a tecnologia estàndard mitjançant 
protocols TCP / IP. 

5.2.7 MÒDUL CLAU 

Clau USB que contindrà la codificació de la configuració del sistema i permetrà l'ús del 
programa per part del client. 

5.2.8 MÒDUL LOGFILE 

Permetrà salvaguardar en un fitxer totes les operacions executades per a cada usuari. 
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5.2.9 EDITOR D’IMPRESSORES 

Permetrà configurar les impressores amb el format del client. 

5.3 ESTACIONS DE CONTROL DISTRIBUÏT 

El comandament i regulació de les instal.lacions serà controlat per mitjà d'estacions DDC 
(Control Digital Directe) per al muntatge en quadre elèctric. 
 
El sistema estarà constituït per diverses estacions DDC de 32 bits amb diferents capacitats 
d'entrades i sortides del tipus: 
 

Compactes: són aquelles que tenen un nombre d’entrades/sortides fix. 
  
Compacte-modulars: disposen d'un nombre d'entrades analògiques fix i la possibilitat de 
connexió de mòduls de camp, que amplien les seves entrades / sortides de forma 
modular adaptant-se perfectament a les instal.lacions que es volen controlar. 
 

 
Aquestes estacions s’instal·laran dins de quadres elèctrics el més pròxim possible als equips a 
controlar amb l'excepció dels mòduls de camp que podran col.locar directament sota els 
respectius equips. 
 
Mai s'hauran d'instal lar prop d'un variador de freqüència ja que podrien veure's afectades per 
interferències. 
 
S'interconnectaran mitjançant bus de comunicacions i funcionaran amb la seva pròpia 
autonomia de funcionament mecànic, considerant el suport elèctric suplementari i tècnic, referit 
a la programació resident en memòria User-PROM de l'estació. 
 
 

5.3.1 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL HARDWARE 

Les estacions de control seran apropiades per a muntatge en quadre elèctric, i es 
subministraran amb tots els dispositius de codificació, relés d'interconnexió quan es requereixin 
i proteccions per assegurar totes les operacions automàtiques de les instal.lacions. 

Disposaran de 3 Mb de memòria SRAM per emmagatzemar el programa d'aplicació, és a 
dir les dades d'usuari, programes horaris i dades històriques. El microprograma estarà 
emmagatzemat en una User-PROM de 4 Mb La bateria de liti assegurarà que en cas de manca 
d'alimentació les dades de la SRAM i el rellotge es retinguin durant 3 anys. També hi haurà la 
possibilitat d'implementar una User-PROM amb aquesta informació. Aquestes memòries tenen 
com a finalitat garantir la seguretat absoluta de l'estació DDC contra qualsevol eventualitat. 

 
Principals característiques: 

 
- Microprocessador ASCIC de 32 bits a 32 MHz que processa i tracta tota la informació 

interna i externa de forma espontània. Rellotge en temps real. 
 

- Muntatge en carril DIN segons EN 50022 35x7,5 mm o 35x15 mm. 
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- Bornes elèctrics constituïts per terminals del tipus "cargol" per a seccions de conductors 

des de 0,8 mm2 a 1,5 mm2. Els bornes per a connexió a 220V seran d'un altre color per 
assegurar més fàcilment la seva identificació. 

 
- Font d'alimentació per convertidors analògic / digital i digital / analògic. 
 
- Leds que visualitzaran la informació següent: el de color verd indica que el sistema 

disposa de tensió d'alimentació quan està encès permanentment, els dos de color 
ambre indiquen l'emissió i recepció de telegrames pel bus del sistema. 

 
- Protecció anti-raigs mitjançant varistors ZN0 integrats en placa. 
 
- Connexió a través de borns aibo connector RJ11 per bus. 
 
- Connector RJ45 per permetre la connexió de panell local d'accés a totes les dades del 

processador al que està connectat. 
 
- Cada processador o estació de control disposarà d'un switch d'inicialització. 
 
- Micro-interruptors per direccionar l'estació DDC en el sistema. 
 
 

Totes les senyals d’entrada i sortida estan normalitzades, és a dir: 
 
Entrades Analògiques: 0(2)…10VDC; 0(4)…20mA; 0…1V; Pot.200Ω, 2000Ω; 

Ni1000/ Pt1000 
Sortides Analògiques: 0(2)…10Vcc,  0(4)…20mA 
Entrades Digitals: Contactes lliures de tensió 
 Octoacopladors; transistors de col·lector obert. 
 Tipus reed 
Sortides Digitals: Contactes lliures de tensió del tipus mantingut o per 

impulsos. 
 Triac 
 
Per tal d'aprofitar la màxima capacitat de la CPU hi haurà la possibilitat de portar les funcions 
d'E/S a un cert nombre de localitzacions a distància del processador a través de la memòria 
comuna que posseiran tots els processadors i tindran una capacitat de 1984 registres. 
 

Si l'estació s'ha parat o s'ha detectat un error a la RAM, el watchdog ho detectarà i l'estació es 
reinicialitzarà amb les dades de la User-PROM. En aquest cas no s'envien telegrames a 
l'exterior durant un breu espai de temps, per tant el LED ambre "Enviar" (a la part baixa) no 
destellea. Si aquest LED no s'encén, significa que l'User-PROM té algun error o que no està 
inserida, en aquest cas l'estació no pot treballar. Si l'estació es restableix manualment, es 
refrescarà el microprograma i les dades usuari. Un cop s'ha fet això, el LED ambre "enviar" 
destellea al mateix temps que s'envien els telegrames.  
 
Cada controlador DDC posseirà un rellotge de temps real amb possibilitat de lliure programació 
de 319 canals de comandaments horaris diferenciats, i calendari biennal incloent la definició de 
dies especials per a 2 anys. Quan els controladors DDC siguin connectats a una xarxa de 
comunicacions, tots els rellotges permetran ser ajustats d'una sola vegada per a tot el sistema. 
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5.3.2 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SOFTWARE 

Les estacions DDC funcionaran de forma autònoma, de manera que si es produeix un 
error al PC permetran que la instal lació continuï funcionant normalment i les diferents 
estacions continuaran comunicant-se entre si. 

El software de les estacions DDC inclourà el seu sistema operatiu, mòduls i funcions de 
comunicació, mòduls i funcions d'aplicació de control de les instal.lacions tècniques, així com el 
programa de l'usuari. 

5.3.3 SISTEMA OPERATIU 

Els controladors DDC seran programables i tindran un llenguatge gràfic modular de 
programació amb una compilació automàtica dels fitxers. 

 
El llenguatge de programació comptarà també amb: 
 

- funcions d’enclavament 
- algoritmes de control (P, PI, PID) 
- ajust simple i precís de paràmetres 
- alarmes 
- valors límit.  
- altres necessaris per a una bona gestió de l’energia. 

 
Els controladors DDC posseiran una capacitat de registre local necessària i suficient per 

retenir un nombre significatiu de dades i alarmes per garantir l'anàlisi històrica d'incidències i no 
perdre qualsevol alarma encara no reconeguda per l'operador. 
 El microprocessador tipus ASCIC de 32 bits realitzarà les següents tasques principals: 
 

Organitzarà les funcions que governen les entrades i sortides, és a dir: 
- Actualització contínua d'entrades i sortides. 
- Conversió d'analògic a digital, atribució d'escales, compensacions i conversió de valors 

a 32 bits. 
- Atribución de las unidades de ingeniería y identificadores de la condición de los 

estados. 
- Atribució de les unitats d'enginyeria i identificadors de la condició dels estats. 
- Relació amb els límits d’una variable. 
- Unió entre els mòduls, pre-programats i les instruccions que formen el programa segons 

els paràmetres d'utilització de cada aplicació. 
- Emmagatzematge de les dades en banc històric propi. 
- Control de comunicacions entre estacions i entre estacions i llocs de control (PC). 
- Direccionament d’instruccions. 
- Sistema conegut per "Watch-Dog", que permet una identificació instantània de qualsevol 

avaria sense interrupció del seu funcionament. 
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5.3.4 MÒDULS I FUNCIONS D’APLICACIÓ DE CONTROL DE LES ESTACIONS 

Els mòduls i funcions fonamentals residents a cada estació DDC asseguraran el següent: 

FUNCIONS BÀSIQUES 

Es combinaran en programes per formar qualsevol estratègia de regulació i 
comandament necessari. 

FUNCIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 
– Càlcul de setpoint. 
– Control normalitzat tipus P, PI i PID amb sortides contínues, a 3 punts, crono-puls i a 2 

punts. 
– Desplaçament de setpoints. 
– Conversació d’escales. 
– Seqüència proporcional addicional. 
– Control en cascada. 
– Càlcul de màxims, mínims i mitjanes. 
– Inversió de senyals. 
– Compensacions i optimitzacions. 
– Càlcul de variables tals com la entalpía i el “free-cooling”. 
– Bloc de sortida programable. 

FUNCIONS LÒGIQUES I MATEMÀTIQUES 
– Enclavament de senyals analògiques o digitals amb permisos. 
– Tots els elements booleans, tals com; And, Or, Not, Exor ... 
– Temporitzadors. 
– Arrancades en seqüència. 
– Totalitzador i diferencial. 
– Comptadors. 
– Transferència de dades via xarxa de comunicacions. 
– Suma, resta, multiplicació, divisió, integració, derivades… 

FUNCIONS DE CALENDARI 
– Programes horaris, diaris i setmanals a través de relotge amb 319 comandaments. 
– Programa de dies d’excepció bianual. 
– Canvi automàtic de l’horari estiu/hivern. 
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FUNCIONS DE BANC HISTÒRIC 

En funció del model d’autòmata capacitat de 7.000, 3.500 ó 1.500 entrades de registre.  

FUNCIONS DE TEXT 

Cada direcció controlada emmagatzemarà al controlador eñ text descriptiu corresponent. 

FUNCIONES DE MEMÒRIA COMÚ 

Una part de la memòria de cada controlador DDC es compartirà amb totes les altres que 
estiguin connectades a la xarxa de comunicacions, perquè tots els controladors tinguin accés 
instantani i simultani a aquestes informacions.  

ALTRES FUNCIONS 
– Recuperació d’energia. 
– Optimitzador auto-adaptatiu. 
– Control de qualitat de l’aire. 
– Reducció nocturna. 
– Economitzador. 

 
L'existència de mòduls d'optimització especials per a utilització en instal.lacions de HVAC, 

permetran un elevat nivell de automació, fins i tot en les situacions en què els controladors 
DDC funcionin autònomament sense connexió a la gestió tècnica com en els casos de: 

– Optimització de connectar i desconnectar instal·lacions en mode de fred o 
calor. 

– Optimització d’utilització de l’energia de l’exterior (“free-cooling”). 
– Optimització d’equipamients varis per rotació dels mateixos en funció i rutines 

horàries, funcionaments i avaries. 
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5.4 XARXA DE COMUNICACIONS DEL SISTEMA 

La xarxa és el bus de comunicacions que enllaça totes les estacions de control 
distribuïdes per l'edifici a través d'un cable trenat i apantallat de 2 x 0,8 mm2 i el router 
connectat a la xarxa Ethernet TCP / IP.  

Dins d'aquesta xarxa, cada unitat connectada té el mateix nivell jeràrquic, per tant no hi 
ha una diferència des del punt de vista de les comunicacions entre les estacions i els PC's. 

Això s'aconsegueix gràcies a que tots els elements del sistema: estacions, controladors 
de PC, protocols, comunicacions i programa novaPro, són de 32 bits i cada un dels elements 
connectats al bus té una capacitat idèntica de comunicacions.  

L'emissió / recepció de telegrames es realitza de la mateixa manera entre estació-estació 
o estació-PC, i a més hi ha una porció de memòria que està distribuïda en tots els elements 
connectats a la xarxa, i que és compartida per tots ells. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tipologia de la xarxa pot ser en estrella o arbre i la transmissió de dades es fa 
mitjançant protocols intel ligents a una velocitat de 19.200 baudis. 
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La longitud del bus sense amplificadors és de fins a 2,4 km i 141 estacions. Es pot dir que 
el seu abast no té límits, ja que és ampliable mitjançant repetidors en trams de fins a 4 Km. És 
possible la utilització de fins a 200 repetidors en una mateixa xarxa. 

La capacitat d'estacions connectables per a cada tram de bus va de 66 a 200 estacions, 
depenent de la longitud del bus en aquest tram. 

El límit global d’unitats connectables és de 28.927, dividides en: 

28.671 Estacions i unitats de control local 256 PC’s 

Les característiques principals d'aquesta xarxa de comunicacions són la seva estructura 
simple i la seva alta immunitat a les interferències. Els costos d'instal lació del sistema es veuen 
reduïts gràcies a la possibilitat de connectar gran nombre d'estacions al bus sense la necessitat 
de repetidors. Sumat a l'anterior, cal ressaltar que el sistema admet qualsevol topologia de bus 
(estrella o arbre). 

L'autorització de l'intercanvi de dades tipus "peer to peer" entre els abonats del sistema 
es realitza de manera igualitària i independent de l'ordinador central gràcies a l'orientació 
d'esdeveniments la qual cosa redueix el tràfic de dades, assegurant una resposta ràpida. 
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5.5 INTEGRACIÓ AMB ALTRES SISTEMES 

ANALITZADORS DE XARXA 

El Sistema podrà enllaçar de forma directa amb controladors connectats sobre bus Mod-
bus RTU i aquest enllaç proporcionarà les necessàries funcions de control, de supervisió, 
d'adquisició de dades per a la seva gestió i anàlisi. 

Es recolliran i s'emmagatzemaran en bases de dades històriques del sistema de gestió 
les 915 variables que facilitin els equips analitzadors de xarxes que comuniquen aquestes 
informacions anteriors via BUS, a les estacions de control distribuït multiprotocol. 

Es generaran les pantalles corresponents a les variables de control i consum elèctriques 
per zones, plantes i / o quadres. 

5.6 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL CABLEJAT 

5.6.1 MATERIAL DE CAMP 

Les especificacions del tipus i diàmetre del cable per al material de camp figuren en la 
següent taula: 

 
MATERIAL nº fils TIPUS SECCIÓ (mm2) 

Sondes de temperatura 2+P Apantallat segons UNE 1,5 
Sondes d’humitat 3+P Apantallat segons UNE 1,5 

Sondes de pressió 3+P Apantallat segons UNE 1,5 
Sondes combinades (tª+h%) 5+P Apantallat segons UNE 1,5 
Sondes combinades (tª+Xs) 5+P Apantallat segons UNE 1.5 
Sondes especials ecos 3+P Apantallat segons UNE 1,5 
Termòstats 2 Sense apantallar segons UNE 1,5 
Higrostats 2 Sense apantallar segons UNE 1,5 
Presòstats 2 Sense apantallar segons UNE 1,5 
Potenciòmetres 3 Sense apantallar segons UNE 1,5 
Interruptor de flux 2 Sense apantallar segons UNE 1,5 
Servos SUT (A..SF132) 3+P Apantallat segons UNE 2,5 
Servos proporcionals 3+P Apantallat segons UNE 1,5 
Servos 3 punts 3 Sense apantallar segons UNE 1,5 
Servos 2 punts 2 Sense apantallar segons UNE 1,5 
Aturada/marcha 2 Sense apantallar segons UNE 1,5 
Estat 2 Sense apantallar segons UNE 1,5 
Local 2 Sense apantallar segons UNE 1,5 
Alarma 2 Sense apantallar segons UNE 1,5 
Tèrmic 2 Sense apantallar segons UNE 1,5 
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Les especificacions de les estacions Sauter són: 
 

– Les estacions Sauter mai s'hauran d'instal lar prop d'un variador de freqüència, ja que 
podrien veure's afectades per interferències. 

– L'estació anirà connectada a terra de l'edifici, tal com s'indicarà en els esquemes 
elèctrics. 

– Mai no haurà de donar tensió a la subestació sense la prèvia supervisió del tècnic de 
Sauter. 

– Les entrades digitals a les estacions Sauter, hauran de ser lliures de tensió. 
– Es farà un càlcul sobredimensionat del transformador que alimenta les estacions. 
– Es recomana cenyir-se als fulls d'especificacions tècniques adjuntes al material de 

camp, per al correcte connexionat del mateix. 
 

5.6.2 CABLE BUS DE COMUNICACIONS 

Aquest cable es composa de: 
– Conductors: cobre electrolític recuit, polit i flexible de classe V. 

– Aïllament: polipropilè (PPe). 

– Els dos conductors cablejats de 20-30 v/M. 

– Pantalla electroestàtica: cinta d’alumini poliéster en hélix solapada, amb recobriment al 

100% i fil de drenatge en coure flexible i estanyat. 

– Coberta exterior: poliolefina 0 Halògens, extrusionat a pressió i color groc, les 

propietats s'especifiquen a la taula; 

 
Propietats:   
No propagador de la flama IEC-332-1 UNE-EN 50265-2-1 
No propagador de l’incendi IEC-332-3 UNE EN 50266 
Nul·la emissió de gasos corrosius IEC-745-2 UNE-EN 50267-2-3 
Zero halògens IEC-754-1 UNE EN 50267-2-1 
Baixa emissió de fums opacs IEC-1034 UNE EN 50268 

 

Les característiques elèctriques sónn: 
– Resistència conductor: < 25 Ω/Km. 

– Resistència d’aïllament: >1000 MΩ/Km. 

– Capacitat efectiva: 62 Pf/m 

– Impedància nominal (fins a 16 MHz): 95 Ω 

– Assaig de tensió en c.a: 2.000 V. durant 5 minuts. 
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6 NORMES D'EXECUCIÓ. INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT ESTRUCTURAT I 
TELEFONIA (VEU I DADES) 

El present projecte consta de la realització del “Sistema de Cablejat Estructurat” al que 
ens referirem com a SCE, amb el propòsit d’integrar totes les senyals de veu, dades, vídeo i 
senyals de baix voltatge sobre una plataforma de distribució comú. 

6.1 NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

La La instal.lació de les xarxes de cablejat complirà amb els requisits de la legislació 
vigent, així com els criteris que per a aquest propòsit es generin des d’entitats o organismes de 
normalització. 

La legislació aplicable constarà dels reglaments i instruccions publicats com a Reals 
Decrets, Òrdres Ministerials i Resolucions en el Botlletí Oficial de l’Estat.  

Els criteris que es generin des d’organismes de normalització, seran normes amb estatus 
de Norma Europea (EN) quan provinguin de CENELEC, de Norma Espanyola en la seva 
corresponent transposició per AENOR, de Estàndar Internacional (IS) quan provingui de ISO i 
estàndards d’aplicació quan provenguin del sector de la indústria, tal com IEEE. 

Les normes aplicables al cablejat provinents d’Organismes de Normalització provenen 
majoritariament de 4 organitzacions: 

– AENOR en l’ambit espanyol 
– CENELEC en l’àmbit europeu 
– TIA en l’àmbit estadounidenc 
– ISO/IEC en l’àmbit mundial 
– IEEE en l’àmbit de la indústria per a les telecomunicacions 
–  

6.1.1 REGLAMENTS I DISPOSICIONS LEGALS ADDICIONALS (REALS DECRETS) 

– Codi Tècnic de l’edificació 
– Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002) 
– Reglament de Mesures de Seguretat, Protecció de Dades (RD 994/1999) 
– Compatibilitat electromagnètica (RD 444/1994, RD 1950/1995) 
 

6.1.2 NORMATIVA D’ÀMBIT ESPANYOL (AENOR) 

En el moment de redacció de la present memòria, AENOR té traduïdes o en procés de 
traducció a l’idioma espanyol moltes de las normes de CENELEC, particularment les que 
afecten als procediments de planificació i execució de las instal.lacions. 

– UNE EN 50310 Aplicació de les xarxes equipotencials i de les posades a terra en els 
edificis amb equips de tecnologies d’informació 

– Sèrie de Normes UNE EN 50173 Tecnologia de la Informació. Sistema de Cablejat 
Genèric 

– UNE EN 50174-1 Tecnologia d’informació. Instal.lació del cablejat. Especificació i 
assegurament de qualitat 
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– UNE EN 50174-2 Tecnologia d’informació. Instal.lació del cablejat. Mètodes de 
planificació de la instal.lació en l’interior dels edificis 

– UNE EN 50265. Mètodes d’assaig comuns per a cables sotmesos al foc. Assaig de 
resistència a la propagació vertical de la flama per a un conductor individual aïllat o 
cable. 

– UNE EN 50266-2 Mètodes d’assaig comuns per a cables sotmesos al foc. Assaig de 
propagació vertical de la flama de cables col.locats en capes en posició vertical 

– UNE EN 50267-2 Mètodes d’assaig comuns per a cables sotmesos al foc. Assaig de 
gasos despresos durant la combustió de materials procedents dels cables 

– UNE EN 50268-2 Mètodes d’assaig comuns per a cables sotmetsos al foc. Mesura de 
la densitat dels fums emesos per cables en combustió sota condicions definides 

– UNE EN 50346 Tecnologia d’informació. Instal.lació del cablejat – Verificació del cab 
instal.lat. 

 

6.1.3 NORMATIVA D’ÀMBIT EUROPEU (CENELEC) 

– CENELEC EN 50310 Application of equipotential bonding and hearting in buildings 
with information technology equipment 

– CENELEC EN 50173 Series. Information technology – Generic cabling system 
– CENELEC EN 50174-1 Information technology – Cabling installation Part 1: 

Specification and quality assurance 
– CENELEC EN 50174-2 Information technology – Cabling installation Part 2: Installation 

planning and practices inside buildings 
– CENELEC EN 50266-2 Common test methods under fire conditions. Test for vertical 

flame spread of vertically mounted bunched wires or cables 
– CENELEC EN 50267-2 Common test methods under fire conditions. Test on gases 

evolved during combustion of material from cables 
– CENELEC EN 50268-2 Common test methods under fire conditions. Measurement of 

smoke density of cables burning under defined conditions 
– CENELEC EN 50346 Information technology – Cabling Installation – Testing of 

Installed Cabling. 
 

6.1.4 NORMATIVA D’ÀMBIT MUNDIAL (ISO/IEC) 

– ISO/IEC IS 11801 Ed. 2.1. Information technology – Generic cabling for customer 
premises 

– ISO/IEC IS 14763-1 Information technology – Implementation and operation of 
customer premises – Part 1: Administration 

– ISO/IEC IS 14763-2 Information technology – Implementation and operation of 
customer premises – Part 2: Planning and installation 

– ISO/IEC IS 14763-2 Information technology – Implementation and operation of 
customer premises – Part 3: Acceptance Testing for Optical Cabling  

– IEC 61935-1 Generic cabling systems – Specification for the testing of balanced 
communication cabling in accordance with ISO/IEC 11801 – Part 1: Installed cabling 
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6.1.5 NORMATIVA D’ÀMBIT DE LA INDÚSTRIA PER A TELECOMUNICACIONS (IEEE) 

– IEEE 802.3, 10Base-T, 10Base-FL, 100Base-TX, 100Base-FX, 1000Base-T, 
10GBase-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX, IEEE 802.3af, IEEE802.1p/q 

– IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x 
– TIA/EIA - 492AAAC, Especificaciones Detalladas para Fibra Multimodo de Índice 

Gradual            Optimizada para Láser en primera ventana (850-nm) con núcleo de 50 
micras y recubrimiento de 125 micras. 

 

6.1.6 ALTRE NORMATIVA DE POSSIBLE APLICACIÓ 

– TIA/EIA-568-B.3-1 - Optical Fiber Cabling Components Standard - Addendum 1 - 
Additional Transmission Performance Specifications for 50/125µm Optical Fiber 
Cables, April 1, 2002 

– TIA/EIA-568-B.2-1 (June 2002) Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard - Part 2: Balanced Twisted Pair Components - Addendum 1 - Transmission 
Performance Specifications for 4-Pair 100 Ohm Category 6 Cabling (ANSI/TIA/EIA-
568-B.2-1-2002)  

–  ANSI/TIA-568-B.2-10 (Marzo 2008). Transmission Performance Specifications for 4-
Pair 100 Ohm Augmented Category 6 Cabling  

– TIA/EIA 862 Building Automation Systems Cabling for Commercial Buildings, April 11, 
2002 

– TIA/EIA 569 - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 
Spaces. 

– TIA/EIA 606-A – Administration Standard for Commercial Telecommunications 
Infrastructures, June 21, 2002 

6.2 DESCRIPCIONS GENÈRIQUES 

6.2.1 SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT.  

Un Sistema de Cablejat Estructurat (SCE) es defineix com el conjunt d'elements, incloent 
panells de terminació, mòduls, connectors, cable, i fuetons, instal.lats i configurats per 
proporcionar connectivitat de veu, dades i vídeo des dels repartidors designats fins a les 
rosetes de les diferents taules, estacions de treball i altres emplaçaments com s'indica aquí i en 
els plànols del plec. 

Les aplicacions estàndard suportades han d'incloure, entre d'altres, aplicacions antigues 
com IEEE 802.3, 10BASE-T, 100Base-TX, IEEE 802.5, FDDI, 10BASE-FL, 100Base-FX, 
1000Base-SX, 1000Base-LX. A més, els enllaços o canals han de ser capaços de suportar les 
aplicacions emergents d'alta velocitat com 10 Gigabit Ethernet tant en fibra com en coure 
10GBASE-T 802.3an. El cablejat hauria de suportar també LAN ja instal • lades i altres 
sistemes. Aquests serien, entre d'altres, IBM 3.270, vídeo de banda base o banda ampla i 
Sistemes d'Administració de l'Edifici (BAS, Building Automation Systems).  

L'Annex I inclou una llista completa de les aplicacions que haurà de suportar el Sistema 
de Cablejat Estructurat. 

El sistema utilitzarà una xarxa formada per fibra òptica i cable de parells trenats sense 
apantallar (UTP), a la troncal, a la horitzontal i en les unions i cables de les sales d'equips i de 
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comunicacions. Els cables i la xarxa de fibra òptica seran els indicats i es laran tal com s'indica 
en els plànols. Els cables de fibra òptica acabaran en els Centres de Distribució de Fibra 
(CDFS) o panells d'interconnexió modulars, situats en els punts de terminació indicats en els 
plànols. Tots els cables i terminacions estaran identificats, i s'identificaran per una seqüència 
alfanumèrica indicada en totes les seves terminacions.  

6.2.2 CONNEXIÓ AMB LES OPERADORES DE TELECOMUNICACIONS  

El cablejat de veu del proveïdor de serveis de telecomunicacions tindrà origen en el punt 
de demarcació, el panell d'interconnexió proporcionat per la companyia telefònica. La 
instal.lació, terminació i identificació del cablatge entre les rosetes, les sales de comunicacions i 
la sala d'equips es considerarà part del treball del contractista..  

6.2.3 VEU I DADES  

El cablejat utilitzat per a comunicacions (típicament veu i dades) partirà dels switches o 
concentradors proporcionats pel propietari i situats en els racks d'equips de la Sala d'Equips de 
Telecomunicacions (seq), del Repartidor Principal de l'edifici (RPE), del Repartidor Intermedi 
(RI), i / o de les Sales de Comunicacions (SComs). El cablejat i les terminacions entre aquests 
punts de demarcació assenyalats en els plànols es consideraran part del contracte. Les rosetes 
(preses) seran col.locades, cablejades i instal·lades pel contractista del sistema SCE.  

6.3 REQUISITS ESPECIALS PER A LA INSTAL.LACIÓN I ESTESA  

6.3.1 PRESTACIONS CONTRA INCENDIS DEL CABLEJAT 

Tot el cablejat de comunicacions utilitzat en aquest projecte ha de complir amb les 
especificacions contingudes en les lleis locals. En sostres suspesos o terres elevats, quan no 
es puguin instal lar barres de subjecció ni canalitzacions, el contractista haurà d'agrupar els 
cables en feixos de fins a 50 cables, amb brides de velcro ben ajustades o amb brides 
plàstiques, que en cap cas han de deformar la geometria dels cables. Els grups de cables se 
subjectaran amb suports tipus "J" ancorats a l'estructura existent de l'edifici en intervals de 1.5 
metres com a màxim. S'utilitzarà cable retardant al foc del tipus LSZH. El contractista seguirà 
les indicacions del fabricant en les normes de radi de curvatura i tensió suportada pels cables 
de comunicacions. En particular, es precisarà cable amb coberta LSZH IEC 60332.2, per a la 
qual el fabricant ha de proporcionar Certificats de laboratoris independents que garanteixin el 
seu compliment. 

6.3.2 ESTESA DEL CABLE 

En sostres suspesos o terres elevats, quan no es puguin instal lar barres de subjecció ni 
canalitzacions, el contractista haurà d'agrupar els cables en feixos de fins a 50 cables, amb 
brides de velcro ben ajustades o amb brides plàstiques, que en cap cas han de deformar la 
geometria dels cables. Els grups de cables se subjectaran amb suports tipus "J" ancorats a 
l'estructura existent de l'edifici en intervals de 1.5 metres com a màxim. S'utilitzarà cable 
retardant al foc del tipus LSZH. El contractista seguirà les indicacions del fabricant en les 
normes de radi de curvatura i tensió suportada pels cables de comunicacions El cable ha de 
ser rodó per facilitar l’estesa i manteniment del mateix. 
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6.3.3 POSADA A TERRA I/O UNIÓ DELS ELEMENTS DE TERRA. 

Tots els procediments de posada a terra han de complir la normativa local que especifica 
els requisits per a posada a terra i / o unió dels elements de terra. S'han de seguir les 
indicacions de les normes UNE EN 50.174 i UNE EN 50.310. 

 La posada a terra i / o unió dels elements de terra ha d'estar en concordança amb les 
normes locals i europees. L'equipament horitzontal inclou bastidors de connexions creuades, 
patch panels, equips actius de telecomunicacions, aparells de test i altres equips. Quan ho 
requereixi la normativa local, disposi una Troncal de Terra per a telecomunicacions emprant un 
conductor de galga 6 AWG o major per a proporcionar una unió directa entre les sales d'equips 
i de telecomunicacions. Això forma part de la infraestructura de posada a terra, i és 
independent dels equips o del cable. 

6.4 PRESTACIONS DEL SISTEMA  

El sistema utilitzarà una xarxa de cables de fibra òptica i UTP. Els cables i les seves 
terminacions es proveiran i s'emplaçaran en les quantitats i ubicacions indicades en els plànols. 
S'identificaran tots els cables i terminacions i s'etiquetaran mitjançant una seqüència 
alfanumèrica. Totes les terminacions de cables de coure compliran les prestacions de canal 
dels estàndards de la categoria escollida i es verificarà aquest compliment. Els parells 
disponibles i no utilitzats entre la sala d'equips i les sales de comunicacions s'acabaran i 
s'identificaran com a reserva a cada ubicació.  

6.4.1 PRESTACIONS DEL CABLEJAT DE COURE DE CATEGORIA 6A 

La solució de cablejat proposta serà considerada pel que fa a prestacions com un sistema 
en el seu conjunt, en lloc de considerar individualment les prestacions de cada un dels seus 
components. Aquest és un paràmetre de mesura més útil en tenir en compte la combinació dels 
components requerits per a portar la senyal des de la roseta fins l'armari d'interconnexió, 
d'aquesta manera es garanteix la qualitat del senyal total.  

Tots els canals de comunicacions de coure del Sistema de Cablejat Estructurat seran de 
la nova Classe EA / Categoria 6A (estàndard ANSI/TIA-568-B.2-10 i Esmena 1 de la Norma 
ISO / IEC 11801) aprovada al febrer de 2008 ). 

Cal assegurar el compliment de la Categoria / Classe escollida amb total certesa. Els 
equips de test tenen un rang d'exactitud, recollit en els estàndards, en el qual poden donar un 
"Fals Positiu" o "Fals Negatiu". Vegeu els requisits, procediments de test i fórmules en 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2 o consultar amb un fabricant d'equips de test.  
Per evitar obtenir mesures en el rang d'incertesa, que poden resultar incorrectes en diversos 
dB, cal disposar de canals de cablatge amb prestacions superiors a allò recollit en l'estàndard, 
les mesures estiguin fora del mencionat rang d'incertesa.  

El sistema ha de satisfer o superar els valors de prestacions del canal avall indicats per 
als casos de canal de 4 connexions (100 metres de canal amb 4 connexions, amb fuetons i 
punt de consolidació). Aquest punt és essencial i per tant, es garantirà per escrit que els canals 
de Classe EA / Categoria 6A compleixen les 2 taules següents i permetran, entre altres coses, 
l'ús de 4 connexions mascle-femella amb un marge NEXT mínim garantit de 6 dB fins a 250 
MHz i d'1 dB fins a 500 MHz. 
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No s'admetran en la definició de prestacions els valors típics o mitjans, ja que no 
asseguren el correcte funcionament del sistema.  

No s'admetran prestacions que no figurin en la documentació oficial del fabricant (pàgines 
web, catàlegs, especificacions de prestacions impreses, etc.). No s'acceptaran valors generats 
ad-hoc per a aquest projecte.  

El sistema en el seu conjunt ha de complir o millorar els següents valors garantits de 
funcionament: 
Prestacions Garantides del Canal de Categoria 6A amb 4 connexions  
 

Frecuencia (MHz) 1 4 8 10 16 20 25 31.25 62.5 100 200 250 300 400 500 

Pérds. Inserción (dB) 3.9 4.0 5.6 6.3 7.9 8.9 9.9 11.1 15.9 20.3 29.2 32.9 36.2 42.3 47.8 

PS ANEXT (dB) 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 66.0 65.1 62.0 60.0 55.5 54.0 52.8 51.0 49.5 

Avg PS ANEXT (dB) 69.25 69.25 69.25 69.25 69.25 69.25 68.25 67.35 64.25 62.25 57.75 56.25 55.05 53.25 51.75 

PS AACR-F (dB) 67.0 65.0 58.9 57.0 52.9 51.0 49.0 47.1 41.1 37.0 31.0 29.0 27.5 25.0 23.0 

Avg PS AACR-F (dB) 71.0 69.0 62.9 61.0 56.9 55.0 53.0 51.1 45.1 41.0 35.0 33.0 31.5 29.0 27.0 
NEXT (dB) 71.0 69.0 64.2 62.6 59.2 57.6 56.0 54.4 49.4 45.9 40.8 39.1 32.7 30.6 28.9 

ACR-N (dB) 68.8 65.0 58.6 56.3 51.3 48.7 46.1 43.3 33.5 25.6 11.6 6.2 -3.5 -11.7 -18.9 

PSNEXT (dB) 69.5 68.0 63.1 61.5 58.1 56.5 54.8 53.2 48.1 44.6 39.4 37.7 31.3 29.1 27.3 

PS ACR-N (dB) 67.3 64.0 57.5 55.2 50.2 47.6 44.9 42.1 32.2 24.3 10.2 4.8 -4.9 -13.2 -20.5 

ACR-F (dB) 69.3 57.2 51.2 49.3 45.2 43.2 41.3 39.3 33.3 29.3 23.2 21.3 20.0 17.5 15.5 

PS ACR-F (dB) 68.3 56.2 50.2 48.3 44.2 42.2 40.3 38.3 32.3 28.3 22.2 20.3 19.0 16.5 14.5 

Pèrdues Retorn (dB) 22.0 22.0 22.0 22.0 18.9 19.0 19.1 19.2 17.0 15.0 12.0 11.0 7.2 6.0 6.0 

Retard (ns) 580 562 557 555 553 552 551 550 549 548 547 546 546 546 546 

Ret. Diferencial (ns) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

 

Aquesta taula de prestacions implica els següents marges garantits respecte a les 
especificacions de Categoria 6A /Classe EA 
 

Paràmetre  

 

Marges Garantits de canal 

respecte ISO/IEC 11801 Ed. 

2.1 “Classe EA”(1-500 MHz) 

Pèrdues d’Inserció 3 %  

NEXT  1 dB  

PS NEXT  2.5 dB  

ACR-F 6 dB  

PS ACR-F  8 dB  

Pèrdues de Retorn > 0 dB  
PS ANEXT, Avg. PS ANEXT > 0 dB  
PS AACR-F, Avg. PS AACR-F > 0 dB  
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El marge de prestacions sobre els valors indicats per l'estàndard (vegeu taula anterior) 
que el fabricant garanteixi es considerarà un important valor afegit i una millora respecte al 
mínim requerit per aquest plec d'especificacions.  
Les diverses solucions ofertades es compararan tenint en compte els marges garantits sobre 
l'estàndard. 

6.4.2 PRESTACIONS DEL CABLEJAT DE FIBRA ÒPTICA OM3 (MULTIMODE) 

Els pressupostos de potència per a 10 Mbps Ethernet i 100 Mbps Fast Ethernet han estat 
tradicionalment molt generosos (en el rang de 10-12 dB) per a les distàncies limitades i 
velocitats reduïdes dels enllaços de fibra òptica de les xarxes privades. Amb l'arribada de les 
aplicacions de gigabits per segon com ara Gigabit Ethernet i ATM a 2,5 Gbps (per exemple) els 
pressupostos de potència s'han reduït enormement respecte als de les aplicacions anteriors 
(Ethernet, Fast Ethernet i FDDI). El pressupost de potència per pèrdues d'inserció en Gigabit 
Ethernet és de només 2,5 dB per a l'enllaç passiu extrem a extrem de fibra òptica. Això significa 
que les prestacions de l'enllaç / canal de fibra òptica resulta ara crític per al dissenyador de 
xarxes privades. 

El cable de fibra òptica multimode OM3 ha de tenir unes pèrdues màximes de 3.0 dB / km 
a la 1a finestra i 1.0 dB en la 2a finestra. Els connectors de fibra òptica han de tenir unes 
pèrdues d'inserció mitjanes de 0.1 dB i una desviació estàndard de 0.1 dB. Les pèrdues 
d'inserció calculades per a aquesta combinació són només de 1.7 dB, amb un marge de 0.8 dB 
(Taula 1). Aquest enllaç operarà amb seguretat sobre 10 Gigabit Ethernet a una distància de 
300 metres i sobre 1 Gigabit Ethernet a una distància de 1000 metres.  

Per a suportar aplicacions multigigabit en distàncies superiors a unes desenes de metres, 
el fabricant haurà de disposar de fibra multimode de nova generació (coneguda com OM3 a la 
2 ª edició de la Norma IS 11801). Vegeu les taules 3, 4 i 5, que ha de complir la fibra proposta.  
Les prestacions ofertes han de figurar en la documentació oficial del fabricant.  
 

El sistema de cablejat proposat ha d'estar dissenyat per suportar tant aplicacions 
existents com futures. Ha de proveir una descripció de com el cablejat de fibra òptica suportarà 
10 Gigabit Ethernet. 
 
Prestacions de Canal Garantitzades de la fibra òptica optimitzada per a làser (fibra multimode OM3 de 50/125 m)  

 

1 El canal de fibra de 50/125 mm ha de suportar la transmissió sèrie en un sol  
canal, tant en enllaços d'troncal d'edifici com de campus, fins a 10 Gb / si fins a una 
distància de 300 metres amb 5 connectors LC. 

2 El canal de fibra  m ha de ser retrocompatible amb aplicacions antigues com: 
Ethernet,de 50/125  Token Ring, FDDI, Fast Ethernet i ATM per distàncies 
interiors als edificis, i ha d'assegurar la senzillesa de la migració des 10Mb/sa 10 
Gb / s emprant la tecnologia disponible.  

3 El canal ha de suportar les aplicacions de 10 Gb / s en primera finestra (850 nm) 
que usen VCSELs, així com les aplicacions LED de baixa taxa de transmissió dels 
sistemes antics.  

4 La fibra de 50  d'estar optimitzada per limitar el retard en mode diferencial (DMD) 
de manera que s'eviti la dispersió dels polsos a 10 Gb / s.  
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5 La fibra d'altes prestacions d'emprar els mateixos procediments d'instal lació i 
mesura que els  m convencional. fiber. Les fibres es fabricaranempleats per a la 
fibra de 50  amb recobriment doble d'acrilat per assegurar la protecció i la retenció 
del color.  
 m, m, els connectors de 50  

6 Tant el cable de fibra òptica de 50   mi els panells han de provenir del mateix 
fabricant.les fuetons de 50   

7 La fibra complirà o superarà les següents normes: TIA/EIA492, TIA/EIA568-B, 
ANSI-FDDI, IEEE 802, i els estàndards industrials aprovats per a components.  

8 Per garantir totes aquestes prestacions, el fabricant utilitzarà un mètode de test 
conegut com DMD HR (DMD d'alta resolució).  

9 El fabricant garantirà el canal de 10 Gb / s format per cable, components i 
aplicacions durant un període de 20 anys.  

 

Opció Número de connexions*  2 3 4 5 6 
Canal OptiSPEED LC 

Canal LazrSPEED LC 

a) pérd/conexió (conn): 
0,1 

b) pérd/conexió (conn): 
0,1 

c) pérd cable máx: 3,5 
(dB/km a 850 nm) 

Pèrdues d’inserció en el 

canal  

(dB màxim) 

1.5 1.7 1.8 2.0 2.1 

Factor de Seguretat  

(dB de marge) 

1.0 0.8 0.7 0.5 0.4 

Canal Típic 

a) pérd/conexió (conn): 
0,2 

b) pérd/conexió (conn): 
0,25 

c) pérd cable máx: 3,75 
(dB/km a 850 nm) 

Pèrdues d’inserció en el 

canal  

(dB màxim) 

2.2 2.6 2.9 3.2 3.5 

Factor de Seguretat  

(dB de marge) 

0.3 -0.1 -0.4 -0.7 -1.0 

Canal Baix Cost 

a) pérd/conexió (conn): 
0,5 

b) pérd/conexió (conn): 
0,2 

c) pérd cable màx: 3,75  
(dB/km a 850 nm) 

Pèrdues d’inserció en el 

canal  

(dB màxim) 

2.7 3.3 3.9 4.5 5.1 

Factor de Seguretat  

(dB de marge) 

-0.2 -0.8 -1.4 -2.0 -2.6 

*  

 La pèrdua al canal és el valor esperat per a un enllaç de 300 ma 850 nm, 
determinat utilitzant un model estadístic normal per ) i els paràmetres de laels 
connectors, amb dues desviacions estàndard (2  columna 1. Observeu que els 
canals "Típic" i "Baix cost" suporten només 220 ma 850 nm a causa de la fibra de 
baix ample de banda que utilitzen, de manera que les prestacions a 300 m són 
només a fi comparatiu 

. 
Taula 1: Prestacions de Pèrdues d’Inserció en un canal Gigabit Ethernet per a varis Sistemes de Cable/Connector  
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Les prestacions i característiques de la fibra OM3, tal com les recull la norma IS 11801-2ª 
edició, s'adjunten en la taula 2. Les distàncies suportades per la fibra OM3 per a 10 Gigabit 
Ethernet vénen recollides en les taules 3 i 4. La fibra òptica oferta ha de complir totes aquestes 
especificacions, juntament amb les de les taules 5 i 6. 
 

Ample de Banda Modal Mínim (MHz·km) 

Tipus de 
Fibra 

Óptica  

Diámetro 

del Núcleo 

en micras 

Ample de Banda en 
Saturació 

MHz·km 

Ample de Banda Làser 
Eficaç  

MHz·km 
  850 nm 1300 nm 850 nm 

OM1 50 o 62.5 200 500 No especificat  

OM2 50 o 62.5 500 500 No especificat  

OM3 50 1500 500 2000 

NOTA 1: L’Ample de Banda Láser Eficaz es garanteix mitjançant DMD com s’especifica en el 

borrador IEC-60793-1-49.  

NOTA 2: L’Ample de Banda Làser a 1300nm no està especificat actualment per cap aplicació  

Taula 2. Ample de Banda Modal per als diferents tipuss de fibra òptica 

 
Distancia en metres en funció del número de empalmes i de connexions 
Connexions 0 

Empalmes 
1 Empalme 2 

Empalmes 
3 
Empalmes 

4 
Empalmes 

2 300 300 300 300 300 

3 300 300 300 300 300 

4 300 300 300 290 290 

5 300 300 290 280 280 

6 290 290 280 280 270 

Taula 3. Distàncies de transmisió 10-Gigabit Ethernet sobre LazrSPEED amb connexions LC 

 
Distancia en metres en funció del número de empalmes i de connexions 
Connexions 0 

Empalmes 
1 Empalme 2 

Empalmes 
3 
Empalmes 

4 
Empalmes 

2 300 300 300 290 290 

3 290 290 280 270 270 

4 270 270 260 260 250 

5 260 250 240 240 230 

6 240 230 220 220 210 

Taula 4. Distancies de transmisió 10-GEthernet sobre LazrSPEED amb connexions SC o ST 
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Diàmetre Nucli OM3 50 m  2.5 m  

No circularitat del nucli: <6% 

Excentricitat 

Nucli/Revestiment: 
≤ 1.5 m 

Obertura Numèrica OM3: 0.200  0.015 

Diàmetre del Revestiment: 125 m  ± 1 m 

No circularitat del 

Revestiment: 

≤ 1.0% 

Diàmetre de Recobriment: 250 m ± 15 m 

Diàmetro de Buffer: 890 m ±  50m  

Mínima Força Tracció 

Suportada: 

100 Kpsi 

Radi Mínim de Corbatura de 

la Fibra: 

1.91 cm 

Radi Mínim de Corbatura  

del Cable: 

Durant la Instal.lació: 

Després de la Instal.lació: 

 

 

20 vegades el diàmetre del cable 

10 vegades el dièmetre del cable 

Rang Temperatures de 

Funcionament:   

 

de 0°C a 50°C 

Rang de Temperaturs 

d’emmagatzematge: 

 

De -40°C a 65°C 

Atenuacions Màximes de la 

Fibra:  

3.0 dB/km a 850 nm  

1.0 dB/km a 1300 nm 

Mínim Ample de Banda fibres 

OM3:  

1500/500 MHz a 850/1300 nm (overfilled 

bandwidth) 

2000/500 MHz a 850/1300 nm (laser bandwidth) 

Mínim Ample de Banda fibres 

OM4:  

3500/500 MHz a 850/1300 nm (overfilled 

bandwidth) 

4700/500 MHz a 850/1300 nm (laser bandwidth) 
 

Taula 5. Característiques de la fibra òptica multimode OM3 requerides 
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TAULA DMD  

Fibra  

Models DMD, ps/m  Màscares DMD, 

ps/m per a intèrvals 

radials:  

7 – 13 µm, 

9 – 15 µm,  

11 – 17 µm, 

13 – 19 µm  

 Máscara Interior per a  

RINT= 0µm, REXT= 18 µm 

Màscara Exterior per a 

RINT= 0µm, REXT= 23 µm 

Per a Fibra 

OM2 

0.70 0.70 0.53 

 0.23 0.70  

 0.24 0.60  
Per a Fibra 

OM3 

0.25 

0.26 

0.50 

0.40 

0.25 

 0.27 0.35  

 0.33 0.33  
Per a Fibra 

OM4 

0.140 0.140 0.110 

 

Taula 6. Característiques de les màscares DMD que han d’aplicar-se per a la fibra òptica multimode OM3  
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6.5 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE PRODUCTES 

6.5.1 PRODUCTES EQUIVALENTS 

Els productes equivalents han de ser considerats com a substituts d'aquells especificats, 
però, l'equivalència entre els productes especificats i els seus equivalents ha de ser provada, 
demostrada, documentada i acceptada per la direcció facultativa. La documentació, entre altres 
punts, inclourà: demostracions del producte, característiques tècniques i dades de mesures 
reals. La sol.licitud de substitució de productes i la documentació corresponent serà lliurada per 
escrit abans de tancar el contracte. S'ha d'incloure en l'oferta l'acceptació de la substitució per 
part de la Direcció Facultativa dels productes per altres equivalents. 

6.5.2 ROSETES 

PRESES DE COMUNICACIONS UTP  

Les rosetes de comunicacions consistiran en caixes amb un o dos mòduls de 8 pins per a 
connectors femella RJ-45 de Categoria 6 ò 6A. Els cables Categoria 6A de les rosetes han 
d'acabar en blocs de cablejat a la sala del repartidor de planta corresponent.  
 

Han de complir i superar les especificacions contingudes en la Secció de Cablejat 
horitzontal de les normes TIA / EIA 568B, IS11801, EN50173 referents a la Categoria 6A. 

 Tret que s'especifiqui en els plànols o en aquest document, totes les preses de 
comunicacions conectorizadas amb cable de coure de 23 AWG compliran les següents 
condicions:  
 

– Connectors modulars de 8-posiciones/8-conductores.  
– Les preses podran connectar-se en configuració T568A o T568B  
– Connexió per desplaçament de l'aïllament (IDC).  
– Suport universal per a aplicacions de múltiples fabricants, que acceptin connectors 

modulars tipus RJ-45.  
– Tapes cegues als emplaçaments on no s'utilitzin els mòduls.  
– Addicionalment cal aportar:  
– Certificacions ISO 9001/14001 del fabricant  
– Classificació UL de canal de la solució completa sobre prestacions elèctriques de 

Categoria 6A.  
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La presa de telecomunicacions ha de satisfer les prestacions garantides de la secció 1, 
quan es fan servir en una configuració de canal de cas pitjor (100 metres amb fuetons i punt de 
consolidació) juntament amb la resta de components.  

El mòdul d'alta densitat es podrà muntar amb un angle de 45 o 90 graus respecte a la 
roseta. Es prefereix l'opció de 45 º per protegir el fuetó i evitar la penetració de brutícia.  

6.5.3 CABLE DE COURE 

CABLE HORITZONTAL 

Categoria 6 ò 6A, UTP de 4 parells. 

Els cables horitzontals de dades s'han d'estendre entre la sala de comunicacions i les 
àrees de treball associades i consistiran en cables UTP de 4 parells, 23 AWG, acabats en 
connectors modulars de 8 pins a cada roseta. El cable de 4 parells UTP serà UL ® ic (UL ®) 
Listed.  

En cas que calgui coberta LSZH, els cables de horitzontal de complir la normativa IEC 
60332.3.  

Han de suportar, entre altres, les característiques especificades en els apartats anteriors i 
les aplicacions de l'Annex I.  

Addicionalment cal aportar:  

– Certificacions ISO 9001/14001 del fabricant  
– Classificació UL de canal de la solució completa sobre prestacions elèctriques de 

Categoria 6A.  

El cable horitzontal ha de satisfer les prestacions garantides de la secció 1, quan es fan 
servir en una configuració de canal de cas pitjor (100 metres amb fuetons i punt de 
consolidació) juntament amb la resta de components. 

 

Per facilitar la correcta instal lació, el cable de Categoria 6A ha de ser rodó. Així 
mateix, les eines i procediments d'instal lació han de ser els mateixos que els del 
cablejat de Categoria 6. 
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CABLE DE TRONCAL  

Categoria 6A, UTP de 4 parells. 

Els cables horitzontals de dades s'han d'estendre entre la sala de comunicacions i les 
àrees de treball associades i consistiran en cables UTP de 4 parells, 23 AWG, acabats en 
connectors modulars de 8 pins a cada roseta. El cable de 4 parells UTP serà UL ® ic (UL ®) 
Listed.  

En cas que calgui coberta LSZH, els cables de horitzontal de complir la normativa IEC 
60332.3.  

Han de suportar, entre altres, les característiques especificades en els apartats anteriors i 
les aplicacions de l'Annex I.  

Addicionalment cal aportar:  

– Certificacions ISO 9001/14001 del fabricant  
– Classificació UL de canal de la solució completa sobre prestacions elèctriques de 

Categoria 6A.  

El cable horitzontal ha de satisfer les prestacions garantides de la secció 1, quan es fan 
servir en una configuració de canal de cas pitjor (100 metres amb fuetons i punt de 
consolidació) juntament amb la resta de components. 

Per facilitar la correcta instal lació, el cable de Categoria 6A ha de ser rodó. Així 
mateix, les eines i procediments d'instal lació han de ser els mateixos que els del 
cablejat de Categoria 6. 

 

6.5.4 PANELLS PER A CABLES DE COURE 

PANELLS RJ45  
El sistema d'interconnexió modular Patch Panell RJ45 ha de complir les següents condicions: 

– El panell tindrà 24 a 48 ports RJ45 a la part frontal i Connectors per Desplaçament de 

Aïllant (IDC) a la part posterior.  

– El panell ha de garantir prestacions més enllà de les recollides per l'estàndard TIA 

"Categoria 6 Augmentada" i ISO / IEC "Classe EA" fins a 500 MHz, o Categoria 

6/Clase I en cas contrari.  

– El panell es muntarà en rack estàndard de 19 ".  

– El panell serà modular i es marcaran les característiques addicionals. Disposarà de 

mòduls de 6 ports que es podran substituir individualment.  

– El panell acceptarà mòduls de fibra òptica amb acobladors LC (12 fibres), SC o ST (6 

fibres); aquests mòduls comptaran amb suports posteriors per recollir l'excés de cable 
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de fibra. Els mòduls de distribució de fibra òptica permetran l'accés frontal o posterior i 

es muntaran i s'extrauran sense ajuda d'eines.  

– El panell estarà disponible en versions de 24 i 48 ports.  

– El panell de 24 ports tindrà 4.45 cm (1 x) d'alçada. 

– El panell de 48 ports tindrà 8/9 cm (2 U) d'alçada.  

– El panell permetrà actualitzar-se en intel ligent mitjançant un equip en un futur si ho 

requereix la propietat sense necessitat de retirar tubs ni reterminar el cable sobre el 

panell. El kit inclouria un botó de traça, un led incidacador i consens d'IR.  

– Les boques modulars tindran un cicle de vida mínim de 750 insercions / extraccions.  

– El panell ha de satisfer les prestacions mínimes garantides de la secció 1, quan es fan 

servir en una configuració de canal de cas pitjor (100 metres amb fuetons i punt de 

consolidació) juntament amb la resta de components.  

– El panell tindrà un clip (terminador) per port, per encaminar el cable a la part posterior 

cap als contactes IDC, que facilitarà la instal lació i garantirà terminacions ferms i 

homogènies.  

6.5.5 FUETONS DE COURE  

Han de proporcionar les fuetons correctes per a cada port dels repartidors i les àrees de treball. 

Els tubs poden seran modulars RJ45. Els fuetons modulars han de complir les següents 

condicions: 

– Tots les fuetons han de complir les especificacions EIA / TIA 568B, IS11801 i EN50173 

secció de cablejat horitzontal. Han d'estar equipats amb un connector modular a cada 

extrem i estar d'acord amb les longituds especificades en els plànols detallats del 

disseny.  

– El cordatge de Categoria 6A estarà format per conductors sòlids de coure, galga 23 

AWG, trenats en parells, de manera que excedeixi els requisits de la Categoria 6A (TIA 

/ EIA 568B, IS11801). Es recomana que aquests fuetons disposin de coberta doble per 

millorar les prestacions de diafonia exògena. Les fuetons seran estrictament UTP, no 

s'admetran fuetons amb pantalles flotants.  

 

El fuetó ha de tenir un disseny que impedeixi una inversió accidental de la polaritat o la divisió 

de pares, així com complir les Característiques  Verified per EIA / TIA 568B, i les Certificacions 

ISOElèctriques UL  9001/14001 del fabricant.  
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– És imprescindible i requisit per a la Certificació posterior de la instal lació que tots les 

fuetons (modulars o IDC) hagin estat manufacturats i verificats en fàbrica per garantir 

la seva fiabilitat i les seves prestacions.  

– Els tubs han de satisfer les prestacions mínimes garantides de la secció 1, quan es fan 

servir en una configuració de canal de cas pitjor (100 metres amb fuetons i punt de 

consolidació) juntament amb la resta de components.  

– Addicionalment cal aportar:  

– Certificacions ISO 9001/14001 del fabricant  

– Compliment de  VerifiedPrestacions Elèctriques TIA568B UL   
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6.5.6 CABLE DE FIBRA ÒPTICA 

S’instal.lará cable de fibra òptica entre els diferents emplaçaments amb el número de 
fibres òptiques especificades en els plànols del contracte.  

Tot el cablejat de fibra d'un enllaç ha de ser del mateix fabricant i tipus de fibra (no ha 
d'haver diversos tipus de fibra multimode). 

ESPECIFICACIONS DE FIBRES MULTIMODE  

La instal·lació del cablejat estructurat proposat complirà, amb carácter general, les 
següents especificacions: 

– Les fibres han de complir les especificacions d'EIA / TIA 492 i OM3 de l'estàndard IS 
11801.  

– Els cables de fibra multimodo especificats per a suport de 10 Gigabit Ethernet fins a 
300 metres de complir les especificacions de la classe òptica OM3 i estaran 
compostos de fibres d'índex gradual amb nucli de 50 micres.  

– El cable multimode OM3 que s'utilitzarà, tant en línies d'interior com exterior serà el 
cable LazrSPEED 300 de SYSTIMAX.  

– Els cables de fibra multimodo especificats per a suport de 10 Gigabit Ethernet fins a 
550 m compliran les especificacions de la classe òptica OM4 (denominació encara no 
normalitzada) i estaran compostos de fibres d'índex gradual amb nucli de 50 micres.  
El cable multimode OM4 que s'utilitzarà, tant en línies d'interior com exterior serà el 
cable LazrSPEED 550 de SYSTIMAX  

– Totes les fibres seguiran un codi de colors que facilitin la seva identificació individual. 
Tindran una coberta que asseguri la conservació del color, minimitzi les pèrdues per 
microcurvaturas i faciliti el maneig. La coberta es podrà retirar mecànicament. 

 El cable de fibra òptica multimode ha de satisfer les prestacions garantides de la secció 
1, quan es fa servir juntament amb la resta de components. 

UNIONS O EMPALMAMENTS DE FIBRES ÒPTIQUES  

El mètode d'unió de fibres ha de complir les següents especificacions: 

– Pèrdues per unió < 0.20 dB 
– Reflexió < 50 dB 

– Estable entre -40C i 85C 
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6.5.7 SAFATES PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA  

Els panells de connexió per fibra òptica permeten la correcta terminació dels cables de 
fibra òptica i la connexió dels equips que accedeixen a les mateixes. Consisteixen en caixes 
modulars poden lliscar el radi dels quals sigui almenys el radi mínim de curvatura i panells per a 
la inserció de la fibra. Tenen connector tipus LC, amb protecció contra estirades.  

Permeten l'accés frontal per a la CONECTORITZACIÓ, empalmament i emmagatzematge 
de les fibres òptiques, instal.lats en armaris de 19 "i permeten el recorregut diversificat per 
reduir la congestió del cablejat.  
Per a la interconnexió dels centres de cablejat secundaris amb els primaris i la connexió dels 
centres de cablejat principals entre si s'utilitzaran panells amb una densitat de 24 fibres per 
unitat d'armari, encara que les safates accepten 48 fibres amb connectors LC (per U de 
alçada).  

A més es subministren PASAFILS frontals de fibra associats a cada panell.  

Tots els panells disposen dels elements necessaris per dotar-los d'intel ligència en un 
futur si ho desitja la propietat mitjançant un kit que dotarás d'un botó de traça, de l'indicador i 
sendor IR per port. 

6.5.8 FUETONS DE FIBRA  

El fuetó de fibra òptica ha de ser del mateix tipus i fabricant que el cable de fibra òptica 
instal lat, i igualment ha de satisfer les prestacions garantides de la secció 1, quan es fa servir 
juntament amb la resta de components. No s'admetran fuetons de fibra manufacturats a l'obra.  

Els fuetons de fibra estaran compostos per fibra òptica d'índex gradual, amb recobriment 
tipus buffer, amb nucli de 50 OM3 + i revestiment de 125 micres per a fibra multimode i nucli de 
8.3 micres amb revestiment de 125 micres per a fibra monomode. La fibra estarà protegida per 
una filatura aramídica i una coberta LSZH retardant al foc. 

FUETONS DE FIBRA MULTIMODE OM3 
Característiques:  

Pèrdues per 

acoblament del 

conector ST o SC 

 = 0.3 dB,  = 0.2 dB 

Pèrdues per 

acoblament del 

conector LC 

 = 0.1 dB,  = 0.1 dB 

Temperatura de 

funcionament 

 -20 a 70° Cable 

Resistència del cable 220 N mínimo 

Repetició de les 

connexions 

0.20 dB canvi màxim per 100 

reconexions 
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Temperatura de 

Funcionament 

-20 a 70° C  

 

Certificacions ISO 9001/14001 del fabricant  

Els fuetons Mini-Cord estaran disponibles en configuracions símplex i dúplex.  
 

Mínim Ample de banda:

  

3500/500 MHz a 

850/1300 nm (ample de 

banda en saturació)  

4700/500 MHz a 

850/1300 nm (ample de 

banda làser) 

Atenuacions Màximes:  3.0 dB/km a 850 nm  

1.0 dB/km a 1300 nm 

Diàmetre Dúplex 1.6  .05 mm x 3.7  

0.1mm 

LC. Pèrdues d’inserció Media: 0.1 dB, variança: 

0.1 dB  

LC. Pèrdues per 

reconexió (màx) 

0.2 dB por 500 

reconnexions 

Temperatura de 

funcionament 

- 20oC a 70oC. 

Pèrdues de Retorn 

mínimes 

-20 dB 

Material de la férula Ceràmic preradiused 
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6.5.9 SISTEMA DE TRONCALS DE FIBRA ÒPTICA PRE-CONECTORITZADES 

Si la canalització entre plantes ho permet s'estudiarà la possibilitat d'utilitzar un sistema 
ràpid d'instal lació de fibra. 

L'objectiu és estalviar temps en la implementació de les troncals i maximitzar la versatilitat 
i reutilització del sistema de cablejat de fibra òptica. 

El sistema permetrà el muntatge ràpid (aproximadament 96 fibres en 10 minuts) de 
troncals de fibra òptica, així com la seva reconfiguració i reubicació. 

Els cables preconectorizados s'insereixen en safates d'alta densitat (fins a 96 LCS en 1 
U, DS2-96LC-LS) o en panells modulars i escalables (600G2-IP) que utilitzen mòduls de 12 o 
24 fibres. Tots dos tipus de panells realitzen la transició des del connector MP a connectors 
més habituals com LC, SC o ST.  

– El sistema consta, entre altres elements, de cables rodons preconectorizados i provats 
en fàbrica. Els connectors dels extrems d'aquests cables són connectors MPO 
Multifibres-de 12 fibres en particular-(Normes IEC 61754-7 i TIA 604-5).  

– El sistema utilitzarà adaptadors de xavetes alineada (aligned key) en cada connexió.  
– Els connectors MPO monomode tindran un polit angular de 8 graus, per garantir unes 

pèrdues de retorn per sobre de 55 dB.  
– El sistema permetrà la concatenació de cables de troncal.  
– El sistema utilitzarà els mateixos fuetons en ambdós extrems, i els mateixos cables de 

troncal, per a aplicacions dúplex o de transmissió en paral.lel.  
– En tot cas, el sistema de fibra òptica ha d'oferir un esquema de polaritat no propietari,  
– El sistema ha de emprar només el tipus de fuetons dúplex estàndard, utilitzar el mateix 

panell en ambdós extrems de les connexions i ser aplicable tant en enllaços OM1, 
OM2, OM3, OM4 i OS2 (monomode).  

– Els adaptadors LC de les safates tindran una tapa automàtica de ressort.  
– Els cables de troncal estaran disponibles amb 12, 24, 48, 72, 96 o 144 fibres en format 

estàndard (no ribbon)  
En el present projecte s'utilitzarà fibra preconectorizada normalitzada sota l'estàndard 

ANSI/TIA/EIA-568-B.1-7 seguint el Mètode B de polarització que suporta aplicacions en 
paral.lel i no necessita d'una combinació de tubs normals i fuetons especials en ambdós 
extrems.  

6.6 BASTIDORS I ARMARIS  

La Sala d'Equips ha d'estar equipada amb bastidors per als equips del propietari i ports 
de connexió per als diferents tipus de cables instal pel contractista. El bastidor d'equips ha 
d'estar dissenyat de manera que compleixi els requisits de maquinari de connexió que inclouen 
gran quantitat de cables d'entrada i sistemes PBX de distribució. El hardware instal lat ha de 
disposar d'PASAFILS horitzontals i verticals per permetre les connexions creuades. 
.  

6.6.1 INSTAL.LACIÓ 

Quan hi hagi espai suficient en un bastidor existent i apropiat, les connexions s'han de fer 
en ell. La mida mínim d'un xassís ha de ser el de l'estàndard de 19 ", que tingui prou espai per 
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acollir el Centre de Distribució de Fibra (CDF) que s'ha de col.locar a la part superior del 
bastidor.  
Els bastidors han instal.lar-se en un suport aïllat i utilitzar elements de subjecció de material no 
conductor per assegurar el bastidor a terra. 

Els bastidors oberts que es lin a terra han de ser fixats a la paret de la sala amb un cable 
de la longitud adequada, per impedir el seu moviment. Els bastidors han d'estar connectats a la 
barra de terra, dins la sala d'equips, utilitzant una connexió estàndard i un cable de color verd i 
galga n º 6. 

6.6.2 ESPECIFICACIONS DELS ARMARIS TANCATS PER A CABLEJAT I SWITCHES 

Per acollir la gran densitat de connexions de xarxa en una envoltant tancada s'utilitzen 
armaris tancats. L'avantatge més intuïtiva d'aquests respecte als bastidors és la possibilitat de 
tancar amb clau. Entre els inconvenients hi ha la necessitat d'equips interiors per ventilar 
correctament i la menor facilitat de maneig de les fuetons.  

Els armaris tancats hauran de ser metàl • lics d'acer i amb acabat en pols epoxy negre 
d'alta resistència. La porta frontal serà de vidre temperat de 4 mm i amb clau. Preferiblement, 
les dimensions de l'armari seran de 42 U d'altura, 800 mm d'ample, i 800 mm de profunditat. No 
obstant això hi haurà disponibles les següents opcions: 600x600, 600x800, 800x800, 800x600 

Les característiques requerides són:   
– Bastidor de 19 "estàndard, d'acer de 2.0 mm de gruix, color negre.  
– Suport d'equips de 19 "o ETSI  
– Optimitzat per protegir el cablejat i les fuetons  
– Porta posterior d'acer color negre, de 0,7 mm de gruix.  
– Porta frontal amb vidre temperat de seguretat de 4 mm i marc metàl.lic d'acer de 0,7 

mm de gruix i clau.  
– Els panells laterals seran d'acer de 0,7 mm color negre.  
– La part superior de l'armari serà de 0,9 mm d'acer sòlid color negre, amb 3 entrades 

per a cables. Dues estaran ubicades als laterals amb una obertura de 305,56 mm x 
132,42 mm i una a la part posterior amb una obertura de 416 mm x 116,37 mm.  

– Tindran 4 peus ajustables, amb una alçada variable entre 20 i 40 mm.  
– L'alçada de l'armari serà de 2.006 mm (42U)  
– No s'acceptaran armaris amb disseny tancat, de paral (12 arestes). Per contra es 

requereix un disseny "X-frame", que consistirà en un bastidor la planta ha de tenir 
forma de X (encara que es sembla més a una "H"). L'objectiu d'aquest requisit és 
permetre l'encaminament de cable des de la part frontal i posterior, un cop col.locat 
l'armari en la seva posició definitiva.  

– Compliment de IEC 297-2, DIN 41.494 Part 7, DIN 41.491 Part 1, EN 60950, VDE 
0.100.  

– Suport per a 500 kg.  
– L'obertura de la porta es podrà realitzar tant des de la dreta com des de l'esquerra de 

l'armari.  
– Els armaris de 800 d'ample hauran d'incorporar dues columnes frontals verticals (una 

de cada costat de l'armari) per al pas i gestió de cables, amb capacitat de fins a 370 
cables categoria 6A (185 cables a cada columna).  

– Els armaris de 600 d'amplada hauran de comptar amb una columna frontal vertical per 
el passatge i ordenament de cables, amb capacitat de fins a 75 cables Categoria 6A.  

– Portes laterals de fàcil maneig per muntar i desmuntar.  
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– Accés de cables per la part superior i inferior.  
– Tots els productes es fabricaran d'acord amb la norma ISO-9002 i dissenyats i 

desenvolupats segons norma ISO-9001.  
– Els bastidors compliran les normes internacionals per a equips electrònics de 19 "DIN 

41.494 IEC297  
– Unitats de ventilació addicionals de 1U que no ocupin espai lliure en el rack.  
– Sistema pivotant incorporat per a anivellament del rack en les 4 columnes.  
– Ha de disposar opcionalment d'un sistema de rodes pivotant (suport per roda de 65 kg) 

per facilitar el trasllat del rack.  
– Safates addicionals desplaçables en profunditat (amb disponibilitat de ranures de 

ventilació) per a suport d'equips de fins a 35 kg que no compleixin els estàndards de 
19 "i ETSI.  

– Ha de disposar de bases d'endolls tipus SCHUKO.  
– Possibilitat d'accessoris: kit de 4 ventiladors, els cargols necessaris, rodes, sòcols, 

etc..  

6.7 ESPECIFICACIONS DELS ARMARIS TANCATS PER A SERVIDORS  

Per allotjar la gran densitat de connexions de xarxa en una envoltant tancada s'utilitzen 
armaris tancats. L'avantatge més intuïtiva d'aquests respecte als bastidors és la possibilitat de 
tancar amb clau. Entre els inconvenients hi ha la necessitat d'equips interiors per ventilar 
correctament i la menor facilitat de maneig dels fuetons. 

Els armaris tancats hauran de ser metàl • lics d'acer i amb acabat en pols epoxy negre 
d'alta resistència. La porta frontal serà de vidre templat de 4 mm i amb clau. Preferiblement, les 
dimensions de l'armari seran de 42 U d'altura, 800 mm d'ample, i 1000 mm de profunditat. No 
obstant això hi haurà disponibles les següents opcions: 600x800, 600x1000, 800x800, 
800x1000.  

Les característiques requerides són:   
– Bastidor de 19 "estàndard, d'acer de 2.0 mm de gruix, color negre.  
– Suport d'equips de 19 "o ETSI  
– Optimitzat per protegir el cablejat i les fuetons  
– Porta posterior d'acer color negre, de 0,7 mm de gruix.  
– Porta frontal amb vidre temperat de seguretat de 4 mm i marc metàl.lic d'acer de 0,7 

de gruix i clau.  
– Els panells laterals seran d'acer de 0,7 mm color negre.  
– La part superior de l'armari serà de 0,9 mm d'acer sòlid color negre, amb 3 entrades 

per a cables. Dues estaran ubicades als laterals amb una obertura de 305,56 mm x 
132,42 mm i una a la part posterior amb una obertura de 416 mm x 116,37 mm.  

– Tindran 4 peus ajustables, amb una alçada variable entre 20 i 40 mm.  
– L'alçada de l'armari serà de 2.006 mm (42U)  
– No s'acceptaran armaris amb disseny tancat, de paral (12 arestes). Per contra es 

requereix un disseny "X-frame", que consistirà en un bastidor la planta ha de tenir 
forma de X (encara que es sembla més a una "H"). L'objectiu d'aquest requisit és 
permetre l'encaminament de cable des de la part frontal i posterior, un cop col.locat 
l'armari en la seva posició definitiva.  

– Compliment de IEC 297-2, DIN 41.494 Part 7, DIN 41.491 Part 1, EN 60950, VDE 
0.100.  

– Suport per a 500 kg.  
– L'obertura de la porta es podrà realitzar tant des de la dreta com des de l'esquerra de 

l'armari.  
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– Els armaris de 800 d'ample hauran d'incorporar dues columnes frontals verticals (una 
de cada costat de l'armari) per al pas i gestió de cables, amb capacitat de fins a 370 
cables categoria 6A (185 cables a cada columna).  

– Els armaris de 600 d'amplada hauran de comptar amb una columna frontal vertical per 
el passatge i ordenament de cables, amb capacitat de fins a 75 cables Categoria 6A.  

– Portes laterals de fàcil maneig per muntar i desmuntar.  
– Accés de cables per la part superior i inferior.  
– Tots els productes es fabricaran d'acord amb la norma ISO-9002 i dissenyats i 

desenvolupats segons norma ISO-9001.  
– Els bastidors compliran les normes internacionals per a equips electrònics de 19 "DIN 

41.494 IEC297. 
– Unitats de ventilació addicionals de 1U que no ocupin espai lliure en el rack. 
– Sistema pivotant incorporat per a anivellament del rack en les 4 columnes. 
– Ha de disposar opcionalment d'un sistema de rodes pivotant (suport per roda de 65 kg) 

per facilitar el trasllat del rack. 
– Safates addicionals desplaçables en profunditat (amb disponibilitat de ranures de 

ventilació) per a suport d'equips de fins a 35 kg que no compleixin els estàndards de 
19 "i ETSI. 

– Ha de disposar de bases d'endolls tipus SCHUKO. 
– Possibilitat d'accessoris: kit de 4 ventiladors, els cargols necessaris, rodes, sòcols, etc.  
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6.7.1 EQUIP I MATERIAL NO ESPECIFICAT 

Qualsevol element de l'equip o material no especificat explícitament en els esquemes o 
en aquest document i que sigui necessari per dotar de completa funcionalitat al sistema SCE, 
ha de ser proporcionat amb un nivell de qualitat consistent amb la resta dels elements 
especificats. 

6.7.2 CANALITZACIONS I SEPARACIÓ DE CABLES ELÈCTRICS 

El cablejat horitzontal, per als serveis de potència reduïda (veu, dades, vídeo i control 
d'edificis, etc.) I distribució d'electricitat, ha d'encaminar-se per la infraestructura disponible. Les 
canalitzacions han de ser adequades per assegurar que el cable sigui instal lat sense afectar a 
les seves prestacions.  

El cablejat de comunicacions ofertat ha de permetre aplicar les següents 
especificacions respecte a la separació de les línies elèctriques:  

SEPARACIÓ ENTRE CABLES DE COMUNICACIONS I CABLES ELÈCTRICS. CONDICIONS 
GENERALS 

La separació entre els cables de diferents sistemes ha de ser tan gran com sigui possible, 
però l'espai disponible quan té limitacions. Els sistemes especialment sensibles o sistemes que 
emetin interferències han de ser identificats i dissenyats amb els requisits adequats a les 
normes del fabricant. Tots els cables han de ser fàcilment identificables per a possibilitar el 
manteniment i les futures modificacions. 

Els cables de sistemes d'alt voltatge han de ser aïllats dels cables d'altres sistemes i 
clarament identificats per precaució per a seguretat general, així com per raons d'EMC. Si hi ha 
suficient separació (> 1,5 m) no és imprescindible introduir barreres protectores.  

S'han de complir les normes locals i europees de regulacions de seguretat quan siguin 
més estrictes que les normes establertes en aquest plec.  

SEPARACIÓ ENTRE CABLES DE COMUNICACIONS I CABLES ELÈCTRICS QUAN LA 
TENSIÓ V (A.C.) ≤ 415 VOLTS I LA CORRENT I ≤ 100 AMPERS.  

Per a les instal.lacions de longitud de cable de fins a 90 metres, no es requereix cap 
distància de separació per circuits, que compleixin les següents condicions:  

– Limitats a 240 volts i 20 ampers, una fase.  
– Els cables d'electricitat amb conductors de Corrent, Neutre i Terra estan continguts en 

una coberta comú (és a dir, cable elèctric amb coberta).  
– Un circuit en anell es considera com a equivalent a dos ramals, és a dir, un circuit en anell 

de 40A equival a dos circuits de 20A.  
– Alimentació per a equips normals d'oficina.  
– La presa principal elèctrica d'entrada a l'edifici estigui protegida amb dissipadors de 

sobrevoltatge (supressor de sobrevoltatge transitoris), d'acord amb les normatives locals i 
nacionals per a seguretat dels equips.  
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Addicionalment, cal tenir en compte les següents consideracions:  

– L'edifici estarà protegit davant descàrregues elèctriques atmosfèriques, d'acord amb les 
normatives locals i nacionals per a seguretat dels equips.  

– Si s'utilitzen conductes oberts per a electricitat, han de tenir una separació mínima de 50 
mm.  

– Les caixes amb diversos compartiments on hi hagi conductors individuals de corrent i 
cablejat de Cat 6 o superior requereixen una separació de 6 mm.  

– La separació respecte fluorescents i els cables que els alimenten ha de ser de 50 mm.  
– Els cables de potència i els cables de comunicacions han de creuar-se en angle recte.  
– Si s'utilitzen canalitzacions amb compartiments, les divisions (metàl.liques o no 

metàl.liques) cal separar els conductors elèctrics (Corrent, Neutre i Terra) del cablejat de 
comunicacions.  

– La utilització de supressors de sobrevoltatge en els circuits secundaris pot limitar la 
propagació de sobretensions elèctriques. Han d'estar instal d'acord amb les normes 
locals i nacionals de seguretat en els equips.  

– L'ús de conductes metàl.lics totalment tancats limitarà també l'acoblament inductiu, però 
només si estan adequadament posats a terra, i connectats segons les normes locals de 
regulació d'instal • lacions elèctriques.  

 
La següent taula indica separació addicional en determinades circunstàncies:  
 

Secció dels 

conductors de 

potència 

Corrent 

màxima 

I(A) 

Longitud 

de cable 

(m) 

Número 

de cables 

de 

potencia 

Distància 

de 

separació 

(m) 

1 mm2 20 90 1 0 

1 mm2 20 90 2 0.004 

1 mm2 20 90 30 0.1 

2.5 mm2 20 90 1 0 

2.5 mm2 20 90 2 0.004 

2.5 mm2 20 90 3 0.020 

2.5 mm2 20 90 4 0.025 

2.5 mm2 20 90 5 0.030 

2.5 mm2 20 90 6 0.035 
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Si els cables de potència són armats, les distàncies de separació indicades per la taula 
anterior es poden reduir a la meitat, sempre que l'armadura envolti completament els 
conductors i estigui posat a terra correctament.  

Si la taula anterior no és aplicable, s'han de tenir les següents consideracions:  

– Els circuits de potència principals (primaris que alimenten els ramals secundaris) o els 
malls de més 30 cables de potència mantindran un mínim de 600 mm de separació dels 
cables de comunicacions i dels panells d'armaris oberts. Aquesta situació es dóna 
habitualment en sales tècniques on els quadres elèctrics estan a prop dels repartidors de 
cablejat. 

– Si els cables de potència són armats, les distàncies de separació indicades per la taula 
anterior es poden reduir a la meitat, sempre que l'armadura envolti completament els 
conductors i estigui posat a terra correctament. Aquests cables de potència poden estar 
solts o col locats en safates de reixeta.  

– La distància anterior, 300 mm, també s'aplica quan cables de potència i de 
comunicacions estan estesos en safates separades. Si les safates són ranurades, les 
ranures han de ser petites (menys de 50x 10 mm) i paral.leles a l'eix de la safata. 

La posada a terra del conductor metàl·lic o canalització tancada ha de complir les normes 
locals referents a instal.lacions elèctriques que siguin aplicables a totes les instal.lacions. La 
instal·lació de circuits elèctrics queda fora del sistema de cablejat estructurat i, 
conseqüentment, els subministradors de material elèctric o el personal qualificat seran 
responsables de la correcta posada a terra del circuit. 
 

SEPARACIÓ ENTRE CABLES DE COMUNICACIONS I CABLES ELÈCTRICS QUAN LA 
TENSIÓ V (A.C.) > 415 VOLTS I LA CORRENT I > 100 AMPERS.  

Si no es donen les circumstàncies de l'apartat anterior, es permet que no hi hagi 
separació alguna sempre que els cables de potència i / o els de comunicacions estiguin a 
canalitzacions metàl • liques. S'apliquen aleshores les següents condicions:  

– La canalització metàl • lica (conducte o envoltant de qualsevol tipus) ha de ser 
completament tancat / ai continu / a.  

– La canalització metàl.lica ha d'estar posada a terra correctament d'acord amb les normes 
locals i nacionals de seguretat en els equips.  

– La canalització ha de tenir un gruix d'almenys 1 mm, si és d'acer galvanitzat, o de 2 mm, 
si és d'alumini.  

– Si no es poden complir aquestes condicions, s'aplica la següent taula: 
 

Distància de 

separació en mm 

Gruix en mm 

Acer galvanitzat Alumini 

600 0.05 0.1 

300 0.1 0.2 
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150 0.2 0.5 

75 0.5 1 

0 1 2 

 

El cablejat de SYSTIMAX compleix totes les condicions d’aquest apartat. 
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ANNEX I. 
 

Llista d’aplicacions que, com a mínim, ha de suportar un Sistema de Cablejat Estructurat  
(En coure, sobre sistemes de 6 o 6A excepte que s’indiqui lo contrari) 

 

Aplicacions de Dades  

0. Aplicacions Ethernet  
a. 10BASE-T LAN (10 Mb/s) IEEE 802.3 
b. 100BASE-TX LAN (100 Mb/s) IEEE 802.3 
c. 1000BASE-T LAN (1 Gb/s) IEEE 802.3 
d. 10GBASE-T LAN (10 Gb/s) IEEE 802.3 
e. 100BASE-FX LAN (100 Mb/s) IEEE 802.3 
f. 1000BASE-SX LAN (1000 Mb/s) IEEE 802.3z 
g. 1000BASE-LX LAN (1000 Mb/s) IEEE 802.3z 
h. 10GBASE-S LAN (10 Gb/s) IEEE 802.3ae 
i. 10GBASE-LX4 LAN (10 Gb/s) IEEE 802.3ae 
j. 10GBASE-LX4 LRM (10 Gb/s) IEEE 802.3ae 
k. 10GBASE-L LAN (10 Gb/s) IEEE 802.3ae 
l. 10GBASE-E LAN/WAN  (10 Gb/s) IEEE 802.3ae 
m. 10Gb/s 850 nm 4 canals paral.lels 
n. IEEE 802.3af Data Terminal Equipment (DTE) Power via Media Dependent 

Interface (MDI) 

1. Aplicacions Fiber Channel  
a. 1 Gb/s Fiber Channel – FC-PI 
b. 2 Gb/s Fiber Channel – FC-PI 
c. 4 Gb/s Fiber Channel – FC-PI 
d. 10 Gb/s Fiber Channel – 10GFC  

2. IBM FICON  

3. Aplicacions OIF (Optical Internetworking Forum)  
a. 40 Gb/s SONET OC-768 / SDH STM-256 
b. 10 Gb/s SONET OC-192 / SDH STM-64 

4. Aplicacions InfiniBand  
a. 30 Gb/s InfiniBand  IB-12X-SX 
b. 10 Gb/s InfiniBand  IB-4X-SX and IB-4X-LX 
c. 2.5 Gb/s InfiniBand  IB-1X-SX and IB-1X-LX 

5. Aplicacions IEEE 1394b High Performance Serial Bus  

6. Aplicacions Wireless LAN  

7. Aplicacions de Vídeo  
a. Vídeo en Banda Base  
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o Vídeo en Banda Base Analògic Composat (incloent S-Video/S-VHS) 
o Vídeo per Components Vermell-Verd-Blau (RGB)  

b. Vídeo en Banda Ample  
c. Vídeo/Audio Digital (incloent Televisió d’Alta Definició, HDTV) 

8. Aplicacions Digital Subscriber Loop (DSL)  

9. Aplicacions de Veu i RDSI  
a. Aplicacions de Veu 
b. Aplicacions RDSI 

10. Aplicacions Building Automation Systems (BAS)  
a. Normes Genèriques BAS  
b. Andover Controls System 
c. Carrier Systems  
d. Echelon Corporation FTT-10A Free Topology Transceiver 
e. Honeywell Systems  
f. Johnson Controls Metasys System  
g. Legrand SwitchPlan SP500 Lighting Control System  
h. Matsushita Electric Works NAIS FP3 Wire (W)-type Link System  
i. Siemens Cerberus Division Pyrotronics  
j. Siemens Building Technologies Landis Division Staefa Control System 
k. VingCard Hotel Security System 

 

11. Altres Aplicacions menys utilitzades o més antigues 
a. 100VG-AnyLAN Demand Priority Access Method - 100 Mb/s IEEE 802.12 
b. Asynchronous Transfer Mode (ATM) Forum  
c. 52 Mb/s and 155 Mb/s ATM sobre UTP  
d. 52 Mb/s ATM sobre fibra óptica  
e. 155 Mb/s ATM sobre fibra óptica 
f. 622 Mb/s ATM sobre fibra óptica 
g. 1000 Mb/s Cell-Based ATM sobre UTP Cat 6 y fibra óptica 
h. Fiber Distributed Data Interface (FDDI)  
i. FDDI - Original ANSI X3.166 
j. FDDI - Low-Cost Fiber ANSI X3-237 
k. FDDI - Singlemode Fiber ANSI X3.184  
l. FDDI - Twisted-Pair Physical-Layer Medium-Dependent (TP-PMD)  
m. Fibre Channel  
n. 133 Mb/s Fibre Channel  
o. 266 Mb/s Fibre Channel  
p. 531 Mb/s Fibre Channel  
q. 1062 Mb/s Fibre Channel  
r. 1394b High Performance Serial Bus  
s. EIA-232-D, EIA-422-A and EIA-423-A  
t. EIA-232-D Asynchronous  
u. EIA-232-D Synchronous 
v. EIA-422-A  
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w. EIA-423-A  
x. Digital Signal Level (DS1)  
y. Token Ring LAN  
z. 4 Mb/s y 16 Mb/s Token Ring 
aa. Active Token Ring genérica 
bb. 100 Mb/s Token Ring 
cc. Dynacom Integrated Information System (IIS)  

Force, Inc. Composite Base 
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7 NORMES D'EXECUCIÓ. INSTAL·LACIÓ DE RADIODIFUSIÓ SONORA, TELEVISIÓ 
TERRESTRE, TDT I SATÈL·LIT 

7.1 NORMES TÈCNIQUES GENERALS. 

Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d'ajustar-se a les normes oficials 
d'àmbit nacional o local d'obligat compliment. 

7.1.1 INTRODUCCIÓ 

L’arquitectura a utilitzar serà una xarxa tipus broadcast suportada en una distribució en 
estrella, on el nus central estarà  constituït per una electrònica de capçalera connectant-se les 
fonts de senyals provinents d’antenes o dispositius interns reproductors de senyals internes. 

De forma radial es connectarà l’electrònica d’amplificació i distribució connectant-se 
finalment als punts receptors finals. 

7.1.2  SISTEMA DE CAPTACIÓ DE SENYALS 

Es disposarà d’antenes tipus per a la recepció, multibanda VHF/UHF, TDT, FM i dues 
antenes satèl·lits, d’alt guany i directivitat, construïdes amb materials altament resistents a 
corrosions. 

Es contemplerà la preinstal·lació d’obra civil necessària (banquetes de formigó, 
ancoratges antivibradors necessaris, etc...) per a tots i cadascun dels punts de recepció de 
senyal. 

Les antenes estaran instal·lades per un pal d’acer inoxidable, d’alçada adequada per a 
una òptima recepció. 

El pal de l’antena estarà connectat a la instal·lació de posta a terra de l’edifici i a més 
estarà situat sota la protecció radial del parallamps, si es dona el cas. 

En la instal·lació de les antenes es garantirà l’aïllament elèctric entre el pal de d’antena 
connectat a la posta a terra i els elements captadors. 

7.1.3 SISTEMA DE CAPÇALERA 

De tècnica Z amb autoseparació a l’entrada i automescla a la sortida. Cada canal 
disposarà d’ajustament individual, que permetrà equalitzar tots els canals. La connexió serà en 
cascada, disposant de dues sortides com a mínim de 75 ohms. 

Els sistemes electrònics d’amplificació estaran ubicats en un armari tipus Rack 19”, amb 
porta transparent i accés restringit a personal de manteniment. 

Com a alternativa tècnica es prepararà el sistema de capçalera en base a la nova 
tecnologia TDT. 

7.1.4 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ 
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Cable coaxial de 75 ohms de baixa atenuació per a altes freqüències complint en tot 
moment que en la presa final en el cas més desfavorable la senyal no sigui inferior a 65 dBµV a 
800 MHz. 

Per assolir els nivells correctes a les preses finals s’instal·laran equips amplificadors de 
banda ampla (60-860 GHz) que inclouran la possibilitat d’amplificació del canal de retorn. 

Les canalitzacions de sistema de Televisió compliran amb la ICT BT 20 i ICT BT 21 del 
REBT. 

Les preses finals seran del tipus equalitzadors i separadores de senyal de 5-2150 MHz. 
(TVSAT) 
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8 NORMES D'EXECUCIÓ. INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT. 

8.1 NORMES TÈCNIQUES GENERALS. 

Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d'ajustar-se a les normes oficials 
d'àmbit nacional o local d'obligat compliment. 

En aquells casos en què no hi hagi contradicció amb la normativa oficial, amb les Normes 
Tecnològiques del "Ministeri de l'Habitatge" i mentre la Direcció Tècnica no especifiqui el  

Contrari, l'industrial adjudicatari haurà d'ajustar-se a la normativa DIN. 

Si durant el període transcorregut entre la signatura del contracte i la recepció provisional 
de la instal·lació fossin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificades o 
complementades les ja existents de forma tal que afectaren totalment o parcialment a la 
instal·lació, l'industrial adjudicatari queda obligat a l’adequació de la instal·lació per al 
compliment de les mateixes, comunicant-ho per escrit a la Direcció Tècnica perquè aquesta 
prengui les mesures que cregui oportunes. 

8.2 CCTV. 

8.2.1 GENERAL 

L'objectiu del present Document és el de definir les característiques i especificacions 
tècniques de tots els equips i elements integrants de la instal·lació d'un sistema de circuit tancat 
de televisió (CCTV). 

8.2.2  CONTROLADOR DEL SISTEMA 

El controlador del sistema, en combinar-se amb una unitat multiplexora, ha de permetre el 
control remot de diverses funcions de cambres compatibles. Quan s'usi en un sistema amb 
receptors d'interiors o amb receptors d'exteriors, el controlador del sistema podrà controlar les 
funcions de cambres i equips perifèrics, incloent enfocament, zoom, panoràmica, picat, etc. 
Addicionalment, el controlador del sistema haurà de poder controlar la commutació seqüencial 
en sistemes de fins a 64 cambres, emprant fins a 8 commutadors seqüencials. 

El controlador del sistema haurà de disposar de capacitat d'àudio bidireccional i comptarà 
amb panells per a la connexió d'un micròfon addicional. La transmissió de dades a la unitat 
multiplexadora i als commutadors seqüencials s'ha de realitzar a través d'un cable coaxial 
estàndard. El sistema oferirà la possibilitat de múltiples combinacions. 

Característiques 

Control remot fins a 8 commutadors seqüencials. 

Control remot fins a 64 cambres, emprant receptors i accessoris opcionals. 

Cablejat emprant un senyal de vídeo multiplexada. 
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Visualitzador de l'estat de la cambra en el monitor. 

Operació múltiple del posicionador amb el control de palanca posicionadora. 

 Connexió de fins a 5 controladors en la mateixa línia de dades per a aplicació 
multicontrol. 

Ocupació sobre taula o en muntura rack. 

Especificacions 

Subministrament elèctric: 240 V. AC, 50 Hz. 

Consum de potència: 11 W. 

Entrades : 

Entrada vídeo (BNC):   1 Vp-p / 75 Ohms (senyal d'àudio 
mesclada FM). 

Entrada micròfon (Jack): -64 dBV / 600 Ohms (desequilibrat). 

 

 Eixides : 

Eixida vídeo (BNC):   1 Vp-p / 75 Ohms (senyal de vídeo 
compost). 

Eixida àudio (fono):  -10 dBV / 10 Kohmios. 

Eixida àudio (FM) (BNC):  Senyal FM. 

 

 

Entrada / eixida: 

Entrada / eixides dades (BNC): 1 Vp-p / 75 Ohms (x 2). 

 

Commutadors: 

Funcions de cambra (7): 

 

1. Obturador:   ON - OFF, selecció velocitat 
d'obturació, selecció sensibilitat 
ascendent, selecció de mode 
sensibilitat ascendent interlocutòria / 
manual. 
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2. Zoom electrònic:   ON - OFF, posició zoom electrònic, 
selecció d'àrea. 

3. Funcions de lent:  Iris: obert / tancat, presel·leccionat (
 (només amb lent de control DC). 

4. Enfocament:   Lluny / prop, zoom: tele / gran 
angular. 

5. Cabina 

6. Eixugaparabrises:  ON - OFF, descongelador. 

7. ON - OFF, cambra: ON - OFF, Aux. 1 - 2: ON - OFF. 

 

 

Funcions posicionador (2): 

 

1. Interlocutòria panoràmica:   ON  -  OFF,  panoràmica   aleatòria: 
ON - OFF. 

2. Panoràmica manual:  Dreta / esquerra, picat manual: dalt / 
baix. 

Funcions de commutació (1): 

 

1. Inici seqüència:   Normal  /  programa,    selecció 
vídeo: espot / seqüència. 

 

Funcions de visualitzador (1): 

 

1. Estat visualitzador:  ON - OFF. 

 

Funcions Àudio (1): 

 

1. Espot de crida:   ON  -  OFF,  totes    les   crides: ON - 
OFF. 
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Altres (3): 

 

1. Dades rellotge:  SND / RCV, unitat número (1 - 5), 
número unitat seqüència (núm. 
estació  1  -  3,  núm. unitat 1 - 8). 

2. Temperatura d'operació ambient: -10 ºC a +50 ºC. 

3. Humitat d'operació ambient:  Menys del 95%. 

 

8.2.3   SECUENCIADOR 

El seqüenciador ha de ser totalment programable. En una configuració màster / esclau de 
fins a 8 unitats, el seqüenciador de la posició 8 podrà commutar fins a 64 cambres. També 
oferirà capacitat de control remot quan s'usi amb un controlador de sistema. El seqüenciador ha 
de disposar de dos modes de commutació. En el mode normal, es realitzarà la commutació 
seqüencial convencional de cambra, mentre que en el mode de programa podrà programar-se 
el temps de cada cambra individualment, entre 0,5 i 30 s., emprant la programació sobre 
pantalla. 

El seqüenciador també haurà d'incloure una característica d'exploració ràpida ajustable 
que podrà commutar entre 80,0 i 480,0 ms. Per cambra a un gravador de vídeo, durant una 
condició d'alarma. El seqüenciador també haurà de disposar d'una manera d'alarma 
convencional, on es pari la commutació seqüencial i una cambra individual queda enllaçada al 
gravador i/o al monitor. Amb la programació en pantalla haurà d'incorporar un titulador 
alfanumèric que permeti la superposició fàcil d'un nom o localització per a cada cambra, per a 
simplificar la programació d'ubicacions de cambra. 

Característiques 

Haurà d'oferir dos modes de temps de seqüència separats. 

Mode programa: El temps de cada canal es programarà individualment. 

Mode normal: El temps per a tots els canals serà el mateix. 

 Programació de l'ordre de commutació de les cambres connectades. 

Entrada de contrasenya i menú en pantalla per a programació i ajust. 

Visualitzador de dotze (12) caràcters alfanumèrics per a cada entrada de vídeo. 

Configuració màster / esclau amb expansió de fins a 8 unitats per a controlar fins a 64 
cambres. 

Dos modes d'eixida monitor. Seqüencial / alarma i seqüencial / espot. 

Dos modes d'activació d'alarmes. 
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Mode 1. Explotació ràpida: Commutació interna d'alarma activada, ajustable entre 80,0 i 
480,0 ms. I EXT. 

Mode 2. Espot alarma: Activació d'alarma convencional. 

Totes les funcions del seqüenciador, excepte per a programació, hauran de poder 
controlar-se remotament pel controlador del sistema. 

8.2.4 MULTIPLEXADOR 

Aquesta unitat deu multiplexar les dades de control subministrats d'un controlador de 
sistema en el senyal de vídeo i transmetre-la a la cambra a través del receptor, localitzat en 
l'ubicació de cambra. La unitat multiplexadora haurà de rebre el senyal d'àudio FM en l'ubicació 
de cambra multiplexada, el senyal de vídeo i les dades de control des de la ubicació de cambra 
i separarà les dades de control des del senyal d'àudio FM de la ubicació de cambra 
multiplexada, vídeo i dades de control. Les dades de control hauran de ser subministrats al 
controlador del sistema a través del seqüenciador. 

S’haurà de poder subministrar fins a 4 senyals d'àudio FM i vídeo multiplexadors 
d’ubicació de cambra des d'una unitat multiplexadora al seqüenciador. La commutació d'àudio 
en dues direccions entre la ubicació de cambra i ubicació de control (sala de control) s'haurà de 
poder realitzar emprant una unitat multiplexadora i el selector i mesclador d'àudio així com 
altres equips d'àudio, com el micròfon, l'altaveu i l'amplificador d'àudio. La unitat multiplexadora, 
el seqüenciador, el selector i mesclador d'àudio, i el controlador del sistema hauran de comptar 
amb flexibilitat de disseny i capacitat d'expansió. 

Característiques 

Deurà multiplexar els impulsos de sincronisme vertical en senyal de vídeo, oferint gen - 
ock vertical per a la commutació lliure. 

Separació de dades de control. 

Quatre entrades de senyals multiplexades en l'ubicació de cambra d'àudio FM, vídeo i 
dades de control. 

Capacitat de sincronització externa a través dels connectors d'entrada i eixida de VOSTÈ 
(sincronisme vertical) / VS (vídeo i sincronisme). 

La configuració del sistema màster / esclau oferirà la possibilitat de controlar fins a 64 
cambres amb 16 multiplexors. 

Commutadors de compensació de caiguda de cable amb tres posicions per a cada 
entrada de cambra. 

8.2.5 MONITOR 

Especificacions 

Font d'alimentació: 220 / 240 V. CA, 50 Hz. 

 Consum: 65 W. 
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 Entrada / eixida (1) : 

Vídeo: 

Compost 1.0 Vp-p / 75 Ohms o hi-z en loop - through (x 2). 

S - vídeo: (x 2). 

I: 1.0 Vp-p / 75 Ohms. O hi-z en loop - through (PAL/NTSC). 

C: 0.3 Vp-p / 75 Ohms. O hi-z en loop - through (PAL). 

C: 0.286 Vp-p / 75 Ohms. O hi-z en loop - through. 

 

Sistema de televisió: NTSC, M-NTSC. 

 Màxim guany en vídeo: 39 dB  3 dB. 

 Linealitat d'agranatge: Menys de 5%. 

Geometria d'agranatge: Menys de 2%. 

 Sobreexploració: 8%. 

 TRC: 36 cm. (14") de diagonal. 

 Tub d'imatge: 15". 

Alta tensió: CC 23.5 kV. ? 1 kV 

Temperatura ambient de funcionament: -10 ºC a +50 ºC 

Humitat ambient de funcionament: Menys del 90%. 

Eixida d'altaveu: 1.3 W. (-8 dB). 

8.2.6 VÍDEO VTRS TIME LAPSE 

Especificacions 

Alimentació: 220 / 240 V. CA, 50 Hz. 

Consum: 22 W. 

Sistema de televisió:  

Estàndard CCIR (625 línies, 50 camps), senyal de color PAL. 

Sistema de gravació de vídeo:  
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2 Capçals rotatius, sistema d'exploració helicoïdal, luminància: gravació en azimut FM. 
Crominància: gravació en desplaçament de fase de la subportadora convertida. 

Pista d'àudio: 1 Pista. 

Format de la cinta: VHS. 

Velocitat de la cinta: 23.39 mm./seg. (mode de 3 h.). 

 Modes de temps de gravació - reproducció (amb NV-E180): 

L12  / L24  h. (mode lineal lent), 24 / 48 / 72 / 84 / 120 / 180 / 240 / 480 h. I mode 1 tir / 
mode lapsado i hores (normal). 

Temps FF / REW: Aproximadament, 3 min. Amb cinta NV-E180. 

 Nivell d'entrada: 

Entrada de vídeo (BNC):    1.0 Vp-p / 75 Ohms sense balancejar. 

Entrada d'àudio (phono:   -10 dBV., 47 kOhmios sense balancejar. 

Entrada de micròfon (M3): -60 dBV., 600 Ohms, 4.7 kOhmios, sense balancejar. 

 

Nivell d'eixida: 

Eixida de vídeo (BNC):    1.0 Vp-p / 75 Ohms, sense balancejar. 

Eixida d'àudio (phono):   -8 dBV, 600 Ohms, sense balancejar. 

Resolució horitzontal de vídeo:  

VHS: 240 línies (color), 320 línies (monocrom). 

 

Resposta d'àudio en freqüència: 50 Hz. - 10 kHz. (mode de 3 h.). 

 Relació senyal - soroll: 

Vídeo: VHS: 45 dB. (color mode 3 h.), 45 dB (monocrom, mode 3 h.). 

Àudio: 43 dB (mode 3 h.). 

 

 Temperatura ambient de funcionament: 5 ºC - 40 ºC. 

 Humitat ambient de funcionament: 35% - 80%. 
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8.2.7 CONMUTADOR DIGITAL DE CUADRO  

Especificacions 

Memòria de campo:  

Freqüència de mostreig: 14.3 Mhz., quantificació de Bits: 8 bit. 

Sincronització interna:  

Entrellaçat: 2:1; Horitzontal: 15.625 kHz., vertical: 50 Hz. 

Càmeres compatibles:  

Qualsevol càmera d’entrellaçat, càmeres de alimentació  multiplexada de PANASONIC 
(WV-CL120, WV-CF20, WV-BP102, WV-BL90). 

 Número màxim de entrades de càmeres: 8 Càmeres. 

 Senyals d’entrada (8): 

1. Entrada de càmera: 1 Vp-p / 75 Ohmios (BNC) x 8, con sortides en loop - through, 
terminació automàtica. 

2. Entrada de playback: 1 Vp-p / 75 Ohmios (BNC) x 1, con sortida en loop - through, 
terminació automàtica. 

3. Entrada de gen-lock: VS 1 Vp-p / 75 Ohmios (BNC) x 1, con sortida en loop - through, 
terminació automàtica. 

4. Entrada de alarma: Terminal x 8 (una para cada entrada de càmera). 

5. Entrada de recuperació:Terminal x 1. 

6. Entrada de ajustament de temps: Terminal x 1. 

7. Entrada de commutació de càmera:Jack RCA x 1. 

8. Entrada de control remot:Terminal RS-232C. 

 

Senyals de sortida (5): 

1. Sortida de gravació:  1 Vp-p / 75 Ohmios (BNC) x 1. 

2. Sortida monitor:  1 Vp-p / 75 Ohmios (BNC) x 1. 

3. Sortida Sync:  Sortida BBS 0.45 Vp-p / 75 Ohmios 
(BNC) x 1. 

4. Sortida de alarma:  Terminal x 1. 
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5. Sortida de recuperació:  Terminal x 1. 

 

Switchers:   

Switch de Quad, switch de still - parada de imatge, switch VTR / càmera, switch de menú, 
commutació de càmera (EXT / INT), switch de remot ON - OFF. 

 

 Temperatura ambiental funcionament: -10 ºC a +50 ºC. 

8.2.8 UNIDAD QUAD 

Especificacions 

Memòria de camp:  

Freqüència de mostratge: 14.3 MHz., quantificació de Bits: 8 bit. 

Sincronització interna:  

Entrellaçat: 2:1; Horitzontal: 15.625 kHz., vertical: 50 Hz. 

Cambres compatibles:  

Qualsevol cambra d'entrellaçat, cambres d'alimentació  multiplexada de PANASONIC 
(WV-CL120, WV-CF20, WV-BP102, WV-BL90). 

 Nombre màxim d'entrades de cambres: 8 Cambres. 

 Senyals d'entrada (8): 

1. Entrada de cambra: 1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 8, amb eixides en loop - through, 
terminació automàtica. 

2. Entrada de playback: 1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 1, amb eixida en loop - through, 
terminació automàtica. 

3. Entrada de gen-lock: VS 1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 1, amb eixida en loop - through, 
terminació automàtica. 

4. Entrada d'alarma: Terminal x 8 (una per a cada entrada de cambra). 

5. Entrada de recuperació:Terminal x 1. 

6. Entrada d'ajust de temps: Terminal x 1. 

7. Entrada de commutació de cambra:Jack RCA x 1. 

8. Entrada de control remot:Terminal RS-232C. 
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Senyals d'eixida (5): 

1. Eixida de gravació:   1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 1. 

2. Eixida monitor:     1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 1. 

3. Eixida Sync:     Eixida BBS 0.45 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 1. 

4. Eixida d'alarma:    Terminal x 1. 

5. Eixida de recuperació:  Terminal x 1. 

 

Switchers:   

Switch de Quad, switch de Still - aturada d'imatge, switch VTR / cambra, switch de menú, 
commutació de cambra (EXT / INT), switch de remot ON - OFF. 

 

 Especificacions 

Memòria de camp:  

Freqüència de mostratge: 14.3 MHz., quantificació de Bits: 8 bit. 

Sincronització interna:  

Entrellaçat: 2:1; Horitzontal: 15.625 kHz., vertical: 50 Hz. 

Cambres compatibles:  

Qualsevol cambra d'entrellaçat, cambres d'alimentació  multiplexada de PANASONIC 
(WV-CL120, WV-CF20, WV-BP102, WV-BL90). 

Nombre màxim d'entrades de cambres: 8 Cambres. 

 Senyals d'entrada (8): 

1. Entrada de cambra: 1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 8, amb eixides en loop - through, 
terminació automàtica. 

2. Entrada de playback: 1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 1, amb eixida en loop - through, 
terminació automàtica. 

3. Entrada de gen-lock: VS 1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 1, amb eixida en loop - through, 
terminació automàtica. 

4. Entrada d'alarma: Terminal x 8 (una per a cada entrada de cambra). 

5. Entrada de recuperació:Terminal x 1. 
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6. Entrada d'ajust de temps: Terminal x 1. 

7. Entrada de commutació de cambra:Jack RCA x 1. 

8. Entrada de control remot:Terminal RS-232C. 

 

Senyals d'eixida (5): 

1. Eixida de gravació:  1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 1. 

2. Eixida monitor:  1 Vp-p / 75 Ohms (BNC) x 1. 

3. Eixida Sync:   Eixida BBS 0.45 Vp-p / 75 Ohms 
(BNC) x 1. 

4. Eixida d'alarma:  Terminal x 1. 

5. Eixida de recuperació:  Terminal x 1. 

 

Switchers:   

Switch de Quad, switch de Still - aturada d'imatge, switch VTR / cambra, switch de menú, 
commutació de cambra (EXT / INT), switch de remot ON - OFF. 

 

Temperatura ambient funcionament: -10 ºC a +50 ºC. 

Temperatura ambient funcionament: -10 ºC a +50 ºC. 

8.2.9 CÁMARA DE EXTERIOR MÓVIL 

Especificacions 

 

Alimentació: Tensió de xarxa. Consum: 6 W. 

 Dispositiu sensor d'imatge: CCD 571 (H) x 582 (V) píxels. 

Àrea d'agranat: 6.4 (H) x 4.8 (V) mm2 (equivalent a l'àrea d'agranat d'un tub captor de 0"). 

 Resolució (normal): Horitzontal 420 línies. 

 Relació senyal - soroll: 48 dB (típic). 

 Il·luminació mínima d'escena: 20 LUX a fl.4 AGC On. 

 Muntura de lent: Muntura C o muntura C especial (muntura CS). 
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Velocitat electrònica d'obturació: Velocitats  d'obturació   sel·leccionable  1/250   seg.;    
1/500    seg.; 1/1.000 s. 

Zoom electrònic: Sel·leccionable ON (x2) o OFF. Només al centre per a funcionament 
independent; sel·leccionable el centre i els quatre cantons (5 àrees) amb el control de cambra 
opcional, WV-CU204. 

Sensibilitat electrònica: Sel·leccionable ON o OFF. Selecció automàtica de sensibilitat 
(màx. 10x) per a funcionament independent. Selecció de sensibilitat automàtica o manual amb 
la unitat de control de cambra opcional. Sensibilitat automàtica: 2x, 4x, 6x, 10x (per al nivell 
màxim). Sensibilitat manual: normal (1x), 2x, 4x, 6x, 10x, 16x, 32x. 

 Connectors (2):  

1. Eixida de  vídeo: Senyal  compost  1.0  Vp-p   /   75   Ohms      (amb   Eixida 
S-VHS). 

2. Entrada gen - lock: Vídeo compost 1.0 Vp-p / 75 Ohms, burst de negre  0.3 Vp-p  /  75  
Ohms,    sync    compost, 4.0 Vp-p / 75 Ohms. 

Controls: Control FASE H, control FASE V, control NIVELL ALC, control fi de la fase de la 
subportadora. 

Temperatura ambient: -30 ºC a +50 ºC. 

 

8.2.10 CÁMARA DE EXTERIOR FIJA 

Especificacions 

 Alimentació: Tensió de xarxa. 

 Consum: 6 W. 

 Dispositiu sensor d'imatge: CCD 571 (H) x 582 (V) píxels. 

Àrea d'agranat: 6.4 (H) x 4.8 (V) mm2 (equivalent a l'àrea d'agranat d'un tub captor de 0"). 

Resolució (normal): Horitzontal 420 línies. 

 

Relació senyal - soroll: 48 dB (típic). 

Il·luminació mínima d'escenari: 20 LUX a fl.4 AGC On. 

Muntura de lent: Muntura C o muntura C especial (muntura CS). 

Connectors (2):  

1. Eixida de vídeo:  Senyal  compost  1.0   Vp-p   /   75    Ohms    (amb eixida S-
VHS). 
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2. Entrada gen - lock: Vídeo compost 1.0 Vp-p / 75 Ohms, burst de negre  0.3  Vp-p  /  75  
Ohms,   sync    compost, 4.0 Vp-p / 75 Ohms. 

Controls: Control FASE H, control FASE V, control NIVELL ALC, control fi de la fase de la 
subportadora. 

Temperatura ambient: -30 ºC a +50 ºC. 

 

8.3 INTRUSIÓ 

8.3.1 GENERAL 

L’objectiu del present Document és el de definir les característiques i especificacions 
tècniques de tots els equips i elements integrants de la instal·lació d’un sistema de seguretat 
contra intrusos. 

8.3.2 CENTRAL BIDIRECCIONAL AMB TRANSMISSOR 

Especificacions de la central 

 Dades emmagatzemades en memòria Eprom. 

 Circuit de vigilància del microprocessador Watchdog. 

 Zones totalment programables (NA, NC, amb resistència fi de línia, supervisada, 24 
h., instantània, temporitzada, avís de dia - instantània de nit). 

Resposta de llaç programable (de 5 ms. A 750 ms.) per zona. 

 Amb tecles d’emergència al teclat (alerta mèdica, foc i policia). 

 Amb anul·lació de zones. 

  Codi tècnic, codis d’usuari i opció de codi temporal. 

 Distintes opcions a cada usuari. 

 Capacitat fins a 8 teclats (tant alfanumèrics com de LEDS). 

 120 m. de distància màxima de teclats. 

Amb possibilitat d’elecció del tipus de sirena (normal o autoalimentada). 

Amb font d’alimentació d'1,5 A., regulada i estabilitzada. 

 

Especificacions del Transmissor Digital 
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Possibilitat de transmissió a dos receptors diferents. 

 Transmissió de connexió / desconnexió per usuaris. 

 Transmissió de codis individuals per zona (alarma, zona anul·lada). 

 Transmissió del temps de test programable. 

 Marcació per DTMF o POLSOS. 

Dos codis d’abonat de fins a 6 dígits. 

 Dos números de telèfon de fins a 18 dígits cada u. 

 Retard de transmissió programable. 

 Compatible amb les més importants receptores Quickalert II, Ademco 685, Sescoa. 

 

Especificacions del Teclat 

 2 Tipus de teclats: Alfanumèric i de LEDS. 

 Programació total de la central. 

 Codi de coacció. 

 Tecles lluminoses. 

 Programació de texts per a cada zona i tecles d’emergència. 

 Amb missatge logotip de l'Empresa Instal·ladora i missatge servei. 

Inhibició des de teclat. 

2 Files de 16 dígits cada una per a missatges. 

 

Opcions del Teclat 

Anul·lació del so de les tecles. 

Anul·lació de prealarmes. 

Anul·lació de chime. 

Esborrar memòria. 

Grup d'anul·lació de zones. 
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Connexió ràpida. 

Anul·lació d’il·luminació teclat. 

Anul·lació zona a zona. 

Anul·lació de la il·luminació del teclat. 

 Test de zones. 

 Test transmissor telefònic. 

Reset detectors de foc. 

 Test de sirena. 

 Test de bateria. 

Reset transmissor telefònic. 

 Anul·lació central. 

8.3.3 BARRERES D’INFRAROJOS 

Les barreres hauran d’utilitzar un sistema de detecció per infrarojos actius de doble feix i 
hauran de proporcionar una cobertura real de fins a 160 m. El mode de treball presentarà dues 
opcions, selectives. En un primer mode, una condició d’alarma estarà provocada per la 
interrupció simultània dels dos feixos, així com per la pèrdua d’alineació gradual d’un d’ells 
durant més de 4 seg.; en el segon mode de funcionament, la pèrdua d’alineació desactivarà el 
sistema fins que la dita alineació es recuperi.  

8.3.4 IMMUNITAT DAVANT PROBLEMES AMBIENTALS 

Els detectors estaran dissenyats per a aconseguir una alta immunitat davant situacions 
ambientals adverses, com a infrarojos de la llum solar, rellamp, llums fluorescents, de vapor de 
mercuri, etc. Hauran de treballar de forma estable amb una pèrdua de senyal de fins a un 85% 
produïda per factors com a pluja, boira, etc. 

8.3.5 AUTODIAGNÒSTIC 

Comptarà amb un sistema d'autodiagnòstic que supervisarà la pèrdua d’alineació a 
l'unitat receptora durant un temps superior a 4 seg. 

8.3.6 MUNTATGE I ALINEAMENT INICIAL 

El procediment de muntatge serà vertical, amb la unitat receptora i la transmissora 
enfrontades sobre costats oposats de la zona a protegir. L’ajust inicial dels feixos es realitzarà 
mitjançant visor òptic incorporat en cada aparell per a centrar la unitat receptora en el visor del 
transmissor i viceversa per mitjà de simples ajusts horitzontals i verticals. Es muntaran dues 
parelles en cada columna, alternant-les per a no donar problemes d’interferències. 



engineering

 

 

 

4. PLEC DE CONDICIONS DESEMBRE 2017 / ED.01 
170421 – PROJECTE EXECUTIU PÁGINA 111 DE 182 

 

8.3.7 ALINEAMENT DELS FEIXOS 

El transmissor proporcionarà una eixida de senyal a uns connectors a fi de poder mesurar 
amb gran precisió (per mitjà d’un voltímetre) la perfecta alineació entre transmissor i receptor. 
Els ajusts possibles hauran d’estar entre els valors de 180è en forma horitzontal i 20è en forma 
vertical. 

L’element haurà de complir les especificacions següents: 

 Abast: 160 m. 

 Tensió d’alimentació: 10, 5-28 VCC (sense polaritat). 

 Corrent absorbit: Transmissor 45 mA. Receptor 35 mA. 

 Temps de resposta: 35 - 45 ms. 

 Temperatura de funcionament: (-20 ºC ) - (+50 ºC). 

Contactes d’alarma (3): 

1. Forma C (NA / C / NC), contactes secs. 

2. Valor nominal dels contactes: 1 A.24 VCC / 0,5 A. 120 VCC. 

3. Temps de retenció: 1 s. 

 Contactes contra manipulacions: Forma B (C/NC). Contacte sec. 

 Indicació del LED: Transmissor: Normalment encesa.(LED roig). Receptor: 
Normalment apagat (LED roig). 

L’equip haurà de ser associable amb elements que, durant la seva instal·lació, la Direcció 
Facultativa considerarà necessaris: 

Accessoris de metall negre i plàstic acrílic fumat d’alt impacte per a pal recte i pal en L. 

Pal metàl·lic. 

 Pal corbat en L. 

 Tancament resistent a l’aigua. 

Calfador anticondensació. 

 Coberta per a exteriors. 

8.3.8 CONTROL D’ACCESSOS  

8.3.9 GENERAL 
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L’objectiu del present Document és el de definir les característiques i especificacions 
tècniques de tots els equips i elements integrants de la instal·lació d’un sistema de control 
d’accessos. 

8.3.10 TERMINAL LECTOR DE TARGETES 

Els equips hauran d’identificar, en primer lloc, a l’usuari. Aquesta identificació es realitzarà 
mitjançant la lectura d’una targeta personal, generada pel sistema en codi de barres. Després 
de la identificació, el terminal enviarà a l’ordinador central la informació corresponent a l’usuari 
que ha fitxat, data i hora, etc. 

L’emissió dels codis de barres es realitzarà mitjançant una impressora làser associada al 
sistema, per mitjà d’etiquetes autoadhesives, aquestes etiquetes podran ser col·locades en el 
suport que el client estimi més oportú, sempre que les seves mesures no sobrepassen a les 
d’una targeta de crèdit. 

8.3.11 TERMINAL LECTOR DE TARJETAS 

Els equips hauran d’identificar, en primer lloc, a l’usuari. Aquesta identificació es realitzarà 
mitjançant la lectura d’una targeta personal, generada pel sistema en codi de barres. Després 
de la identificació, el terminal enviarà a l’ordinador central la informació corresponent a l’usuari 
que ha fitxat, data i hora, etc. 

L’emissió dels codis de barres es realitzarà mitjançant una impressora làser associada al 
sistema, per mitjà d’etiquetes autoadhesives, aquestes etiquetes podran ser col·locades en el 
suport que el client estimi més oportú, sempre que les seves mesures no sobrepassen a les 
d’una targeta de crèdit. 
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9 NORMES D’EXECUCIÓ. INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA. 

9.1 NORMES TECNIQUES GENERALS. 

Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d’ajustar-se a les normes oficials 
d’àmbit nacional o local d’obligat compliment. 

En aquells casos en què no hi hagi contradicció amb la normativa oficial, amb les Normes 
Tecnològiques del "Ministeri de l'Habitatge" i mentre la Direcció Tècnica no especifiqui el  

Contrari, l'industrial adjudicatari haurà d’ajustar-se a la normativa DIN. 

Si durant el període transcorregut entre la signatura del contracte i la recepció provisional 
de la instal·lació siguin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificades o 
complementades les ja existents de forma tal que afectaren totalment o parcialment a la 
instal·lació, l'industrial adjudicatari queda obligat a l’adequació de la instal·lació per al 
compliment de les mateixes, comunicant-ho per escrit a la Direcció Tècnica perquè aquesta 
prengui les mesures que cregui oportunes. 

9.2 CABLEJAT DE LA INSTAL·LACIÓ. 

És competència de l'Instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei del 
sistema de cablejat de megafonia d’acord amb les característiques tècniques, implantació i 
qualitats descrites en els Documents de Projecte. 

El cablejat inclourà les línies per a micròfons i línies d’alimentació d’altaveus i atenuadors, 
línies entre altres dispositius i les línies per als circuits d’energia. 

Es realitzarà de tal forma que s’eviten sorolls, oscil·lacions i conversa encreuada, volum 
sonor insuficient o altaveus inoperants. 

9.2.1 CABLEJAT DE MICRÓFONS 

En els cables per a micròfons s’emprarà un conductor senzill i una malla de blindatge per 
als tipus desbalancejats i dos conductors, amb una malla de blindatge, per als tipus 
balancejats. 

En els casos en què la longitud entre l’amplificador i el micròfon estigui entre 80 m. I varis 
centenars de m., s’haurà d’emprar un preamplificador mesclador i el cablejat s’efectuarà amb 
cables amb dos conductors i malla de blindatge. 

 Es tractarà de mantenir el cable de micròfon el més allunyat possible d’altres línies. 

 Les distàncies entre els cables de micròfon i altres línies estan especificades en les 
regulacions pertinents. 
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Es cablejaran a distàncies majors d'1 m. De les línies de corrent alterna (100 V.), a més 
d’uns 60 cm. De les línies d’alimentació dels altaveus i a més de 30 cm. De les línies de nivell 
mitjà (-20 dB. A 0 dB.). 

El cable haurà d’estar el més allunyat possible de canonades d’aigua calenta, canonades 
de vapor d’aigua, equips que desenvolupen calor i llocs amb oli, etc. 

A causa de la resistència dels conductors i a la capacitat electrostàtica entre els 
conductors entre si o entre els conductors i la malla de blindatge, el cable serà el més curt 
possible per a reduir, al mínim, les pèrdues de nivell. 

S’allunyarà el cable dels equips d’alta freqüència. 

En cas de cablejat en exteriors, si és necessari passar el cable de micròfon prop o 
paral·lelament a les línies de corrent alterna o de telèfon, es mantindrà a una distància mínima 
d'1 m. 

9.2.2 CABLEJAT DE ALTAVEUS 

En el cablejat d’altaveus es tindrà en compte la correcta selecció dels cables, d’acord al 
lloc on es vagin a instal·lar, determinar correctament el diàmetre dels cables, d’acord amb la 
longitud dels mateixos i a la distància respecte a altres línies. 

Selecció dels Tipus de Cables 

Els cables se seleccionaran d’acord amb els llocs on s'instal·lin. Cables utilitzats en els 
sistemes de so públic : 

Per a ús en interiors. 

Cables per a 600 V., per a interiors, amb aïllament de clorhidrat de polivinil (IV). 

Cables  per a 600 V., per a interiors, resistents a la calor i aïllament de clorhidrat de 
polivinil (HIV). 

 Cables per a comunicacions amb aïllament de PVC. 

 Cable per a 600 V., amb aïllament de clorhidrat de polivinil i folre exterior (VV). 

Tipus redó (VV-R), generalment cridat SV. 

Tipus pla (VV-F), generalment cridat VA o cable F. 

 Cable cabtyre. 

Per a usos en exteriors. 

Cable de distribució radial, generalment cridat RD. 

 Cable per a soterrat amb aïllament de clorhidrat de polivinil (DV), generalment cridat fil 
d'Aram per a soterrat. 

 Cable per a exteriors contra intempèrie, amb aïllament de clorhidrat de polivinil (OW). 



engineering

 

 

 

4. PLEC DE CONDICIONS DESEMBRE 2017 / ED.01 
170421 – PROJECTE EXECUTIU PÁGINA 115 DE 182 

 

Diàmetre dels Conductors 

El diàmetre dels conductors se seleccionarà d’acord amb la impedància dels altaveus que 
seran connectats a l’amplificador i a la longitud de dits conductors.  

El diàmetre dels cables ha de sel·leccionar-se de forma tal que les pèrdues en les línies 
estiguin dins d’un 10%. 

Per a disminuir la resistència s’augmentarà el diàmetre del cable, ja que la longitud dels 
mateixos no pot avariar-se a causa de la distribució dels altaveus. 

Es mantindrà el cablejat el més lluny possible de les línies de força d’alt voltatge 
(aproximadament 2 m.). Se separarà de les línies de 110 V. (corrent  alterna)  CA més de 40 
cm., de les línies de nivell mitjà  (-20 a 0 dB.)  més de 30 cm. I de les línies de baix nivell (-80 a 
50 dB.) més de 60 cm.  

Els valors daus anteriorment es prendran com a base, ja que davall determinades 
condicions, aquests poden variar. Es consultarà la Reglamentació pertinent en cada cas. 

La longitud de les línies ha de ser el més curta possible. 

El cablejat es farà en diferents colors o clarament identificat. 

En exteriors s’allunyarà de les línies de llum elèctrica uns 2 m. I de les línies telefòniques 
més d'1 m., mentre que en interiors s’allunyarà més de 30 cm. De les canonades de gas i 
aigua. 

9.2.3 CABLEJAT ENTRE EQUIPS 

El nivell de senyal entre els distints equips és generalment un nivell mitjà (-20 a 0 dB.), 
incloent varis senyals i s’emprarà el cable de dos conductors blindats, excepte per al corrent 
directe.  

S’espaiarà d’altres línies, tant com sigui possible. 

En el nivell de senyal entre equips, si la línia de nivell mitjà és diferent, l’espaiament  
haurà de  ser  més  de  15 cm., dels cables de micròfon uns 30 cm., de les línies d’altaveus 30 
cm. I de les línies CA més de 70 cm. 

La longitud de les línies ha de ser el més curta possible. 

Es mantindrà allunyat dels equips d’alta freqüència. 

9.2.4 UNIÓ DE CABLES 

Aquestes unions inclouen entroncament d’un cable amb un altre, un cable amb un 
connector i un cable amb un terminal. Per a retirar el folre del cable s’utilitzarà un pelador de 
cables, una fulla, etc. En tot cas, es posarà atenció per a no danyar el conductor. 

La unió entre dos cables es farà a l'interior d’una caixa de registre i mitjançant soldadura 
o mantenint ambdós cables ben estrets per mitjà d’una gafeta, connector, etc., de forma tal que 
la resistència del contacte sigui el més baixa possible. 
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9.3 ALTAVEUS 

És competència de l'Instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei de tots 
els altaveus, d’acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats descrites en els 
Documents de Projecte. 

La ubicació dels altaveus i la potència d’entrada a cada un d’ells es determinarà, en cas 
d’ús en interiors, tenint en compte el propòsit d’utilització i les característiques acústiques 
(reverberació, nivell de soroll, aïllament acústic, etc.), així com també les característiques 
direccionals i el nivell de pressió sonora d’eixida dels altaveus. En el cas d’usos en exteriors ha 
de tenir-se en compte les condicions del temps, els obstacles, el nivell de soroll pels voltants, 
les característiques direccionals dels altaveus i el nivell de pressió sonora d’eixida dels 
mateixos. 

La selecció i ubicació dels equips es durà a terme després d’avisar i revisar el lloc 
d’instal·lació, les característiques acústiques, grandària del local i propòsit d’utilització. 

Els aspectes generals que hauran de tenir-se en compte són els següents: 

- Coneixements del propòsit d’instal·lació. 

- Característiques acústiques del local. 

- Volum, tipus, construcció i ús del local. 

- Coneixement que té l’operador dels equips. 

- Si el local està subjecte o no a la Llei del Departament d’incendis. 

- Utilitzar productes estàndard fins on sigui possible. 

- Fer la selecció d’acord amb la importància i freqüència d’utilització. Considera la 
divisió de la instal·lació o l’entrega dividida. 

Respecte als propòsits d’utilització, es prefereixen baixa distorsió i alta relació senyal a 
soroll, devent-se també considerar les característiques de freqüència. 

Respecte  al   lloc  d’instal·lació ,   ha de   tenir-se  en  compte  el seu interior o exterior. 
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10 NORMES D’EXECUCIÓ. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. 

10.1 NORMES TÈCNIQUES GENERALS. 

Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d’ajustar-se a les normes oficials 
d’àmbit nacional o local d’obligat compliment. 

En aquells casos en què no hi hagi contradicció amb la normativa oficial o amb les 
Normes Tecnològiques del "Ministeri de l'Habitatge" i mentre la Direcció Tècnica no especifiqui 
el contrari, l'industrial adjudicatari haurà d’ajustar-se a la normativa DIN. 

Si durant el període transcorregut entre la signatura del contracte i la recepció provisional 
de la instal·lació siguin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificades o 
complementades les ja existents de forma tal que afectaren total o parcialment a la instal·lació, 
l'industrial adjudicatari queda obligat a l’adequació de la instal·lació per al compliment de les 
mateixes, comunicant-ho per escrit a la Direcció Tècnica perquè aquesta prengui les mesures 
que cregui oportunes. 

Haurà de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, normatives i 
recomanacions: 

     - Normes Tecnològiques del "Ministeri de l'Habitatge". 

     - Reglament de recipients a pressió. 

     - Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 

10.2 CANONADES DE COURE. 

10.2.1 CANONADA DESOXIDAT I DESHIDRATAT. 

Per a diàmetres nominals (DN) iguals o superiors a 65 mm. S’utilitzarà preceptivament 
canonada d’acer negre sense soldadura, norma DIN 2448/61. 

En aquells casos en què, a causa de les especials sol·licitacions, o a la responsabilitat de 
funcionament s’han de prendre especials precaucions a criteri de la Direcció Tècnica, 
s’utilitzarà preceptivament canonada d’acer negre sense soldadura, norma Din 2440/61 sigui 
quin sigui el diàmetre nominal. 

En tots els casos, el material de fabricació serà acer ST 35, segons denominació DIN 
17006, complint estrictament les condicions tècniques de qualitat, assajos, composició química, 
dimensions i toleràncies indicades en la norma DIN 1629 (full 3). 

La canonada les unions de la qual hagin de ser únicament mitjançant accessoris roscats 
haurà de subministrar-se en obra. Al contrari, la canonada les unions de la qual (fins i tot 
parcialment) hagin de ser per soldadura, haurà de subministrar-se en obra en classe negra i 
com a tal realitzar-se el muntatge, desmuntatge posterior. 
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A requeriment de la Direcció Tècnica, la signatura adjudicatària haurà de presentar 
certificat del fabricant acreditatiu de què la canonada indicada correspon a les característiques 
exigides. S’indicarà explícitament el núm.. De comanda, la signatura compradora, la data i el 
lloc d’entrega. 

En el cas de sorgir discrepàncies, la Direcció Tècnica pot en tot moment exigir la presa de 
mostres en qualsevol part de la instal·lació o del material arreplegat i el seu assaig pels 
organismes oficials o privats que estimi oportuns. 

En el cas de demostrar l'informe el no compliment de les normes establides, les despeses 
derivades dels assajos seran a càrrec exclusiu de la signatura adjudicatària i igualment tots els 
derivats del desmuntatge de la instal·lació defectuosa i la seva correcta execució amb 
independència de les penalitzacions que sorgiren. 

10.2.2 UNIONS. 

Les unions entre els diferents trams de canonada i de la mateixa amb altres elements 
(corbes, colzes, derivacions, etc.) podran ser, per a diàmetres nominals iguals o inferiors a 50 
mm., mitjançant accessoris forjats, roscats, regularitzant els extrems de la canonada, 
mecanitzant la mateixa, raspallant i protegint contra la corrosió la zona a roscar prèviament al 
muntatge sempre que no s’indiqui específicament unions per brides. 

Les unions entre les diferents parts de canonada per a diàmetres nominals iguals o 
superiors a 65 mm. Seran preceptivament per soldadura, realitzada sobre canonada classe 
negra, cantonejant prèviament les parts a unir. 

Els trams de canonada soldada de la forma indicada es limitaren en les seves dimensions 
en funció de les possibilitats de muntatge i desmuntatge i les possibilitats de transport. 

Les unions entre els trams executats de la forma indicada en el paràgraf anterior seran 
preceptivament per brides, brides que seran soldades en classe negra per ambdós extrems, 
mecanitzant-se i trepant-se prèviament al galvanitzat del conjunt. 

En el cas d’unions roscades amb elements que han de desmuntar-se (balvulería, etc.), 
s’intercalaran en ambdós extrems enllaços forjats. 

Totes les brides seran en general PN-16 a excepció del cas de connexió amb aquells 
elements dels quals les pròpies brides siguin d’una PN superior. En aquest cas les brides a 
muntar del costat de la canonada seran de la mateixa PN que les de l’element en qüestió. 

Totes les brides a soldar a la canonada seran amb coll segons norma DIN 2632 per a PN-
10, DIN 2633 per a PN-16 i DIN 2634 per a PN-25 i del mateix diàmetre nominal de la  
canonada. 

Totes les brides cegues seran de dimensions segons norma DIN 2527, de la PN 
corresponent i del mateix diàmetre nominal DN que la contrabrida a la que s'adaptin. 

El trepant, en el seu diàmetre, número i disposició s’ajustarà a la norma DIN de la brida. 

La tornillería serà cadmiada i s’ajustarà en el seu diàmetre, longitud i característiques a la 
norma DIN de la brida. 
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Les juntes entre brides s’ajustaran a la norma DIN 2690 per als diàmetres nominals i PN 
requerits i seran de procedència KLINGERIT original. 

10.2.3 CORBES I CANVIS DE DIRECCIÓ. 

Per a la realització de corbes, bifurcacions i canvis de direcció en canonades de 
diàmetres nominals iguals o inferiors a 50 mm. Podran utilitzar-se peces forjades, roscades, 
galvanitzades al bany, reunint les mateixes condicions quant a qualitat i dimensions que les 
especificades per a les canonades. Sempre que no s'indiqui específicament la unió per brides. 

Per a la realització de corbes, bifurcacions i canvis de direcció en canonades de 
diàmetres iguals o superiors a 65 mm. S’utilitzaran peces forjades que reuneixin les mateixes 
condicions respecte a les canonades. La unió es realitzarà per soldadura sobre canonada 
negra i galvanitzat al bany posterior del conjunt una vegada construït aquest. 

Les dimensions dels conjunts així realitzats seguiran els mateixos criteris indicats en 
l’apartat "unions", sent la unió entre els mateixos preceptivament per brides. 

No s’admetrà el doblegat de canonades galvanitzades. 

10.2.4 PROVES. 

Tota la xarxa de canonades es provarà a una pressió mínima d'1'5 vegades la pressió 
nominal (PN) amb un mínim de 15 kg/cm2. 

La durada mínima de les proves serà de 5 hores, no havent d'apreciar-se durant aqueix 
temps la més mínima fuga. 

Les proves de pressió es realitzaran prèviament a qualsevol treball de protecció o 
calorifugat de la xarxa de canonades. 

En els casos en què, intercalats a la xarxa de canonades, existiren elements la pressió de 
la qual prova sigui menor a la xarxa de canonades, la prova de pressió d’aquesta es realitzarà 
per trams, aïllant o desmuntant els elements esmentats. 

Posteriorment es realitzarà una nova sessió de proves a la màxima pressió d’assaig 
admesa pels elements que siguin desmuntats o aïllats. 

No es considerarà provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades en tant no 
existeixi per escrit la conformitat de la Direcció Tècnica. 

10.2.5 PROTECCIÓ. 

Com a norma general i sense exclusió de les accions específiques que hagueren de 
prendre’s en cada cas particular, es mantindran els criteris següents: 

     a.- Els trams de canonada galvanitzada deuran precedir als trams de canonada de 
coure segons el sentit de flux. 

     b.- Els trams de canonada galvanitzada deuran precedir als trams de canonada negra 
segons el sentit de flux. 
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     c.- Els trams de canonada enterrada hauran d'aïllar-se elèctricament del terreny. 

     d.- En els punts d’unió de canonades de qualitats diferentment i particularment en els 
casos d’acer galvanitzat - coure, s’intercalaran maneguins no conductors de longitud suficient i 
unions per brides. Aquests maneguins es calorifugarà exteriorment, evitant absolutament la 
possible condensació a la superfície exterior dels mateixos. 

En els trams de canonada que deguen encastar-se, no s’admetrà el contacte directe 
entre la superfície exterior de la canonada i els components de l’obra. Per tant haurà de 
protegir-se  

Amb tela asfàltica soldada al foc, formant cambra estanca i permetent la lliure dilatació 
del tub. 

Les unions roscades hauran de protegir-se amb especial atenció, raspallant i protegint 
contra la corrosió la part mecanitzada. Els treballs de mecanitzat, protecció i unió se  

Efectuaran en aquest ordre i sense deixar intervals de temps prolongats entre operacions. 

En el cas de no indicar-se expressament en la relació de materials, l'import de les 
proteccions indicades es considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà cap  

Càrrec per aquest concepte. 

10.2.6 DILATADORS I CONNEXIONS ELÀSTIQUES. 

S’intercalaran tants jocs de dilatadors de pulmó de la PN de servei i unions per brides 
com siguin necessaris per a permetre la dilatació de les canonades sense que aquestes 
suporten o transmeten esforços excessius a la resta d’elements de la instal·lació o construcció. 

S’intercalaran tants jocs d’antivibradors o connexions elàstiques de la PN de servei com 
siguin necessaris per a aconseguir que cap element transmeti vibracions a la xarxa de  

Canonades, ni aquesta a la resta d’elements de la instal·lació o construcció. 

Encara que la relació de materials no es trobi expressament indicada, el seu import es 
considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà cap càrrec per aquests conceptes.  

10.2.7 SUPORTS I SUSPENSIONS. 

Tots els elements i peces de suspensió seran polopropilè al bany, la tornillería i el 
barnillatge cadmiatges, a excepció de què s’indiqui que hagi de ser soldat en obra que es 
protegirà amb dues mans de pintura anticorrosiva. 

Les suspensions seran mitjançant perfil omega subjecte a l’obra amb embolics Spit-Roc, 
pletina, contrapletina, femella, contrafemella, vareta roscada i pont lliscant. Es col·locaran 
distanciadores equivalents al grossor de l’aïllament. 

En els punts que sigui necessari es col·locaran suspensions autotensants que permeten 
la lliure dilatació de la canonada mantenint la seva tensió de treball. 
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Encara que la relació de materials no es trobi expressament indicada, el seu import es 
considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà cap càrrec per aquests conceptes.  

 

Les distàncies màximes entre suports seran: 

 

DIÀMETRE. TRAMS HORITZONTALS TRAMS VERTICALS. 

DN-15 1'5 m 2'5 m 

DN-20-DN-32 2 m 3 m 

DN-32-DN-80 3 m 4 m 

DN-80-DN-125 3'5 m 5 m 

DN-125-DN-175 4 m 5 m 

DN-175- 4'5 m 5 m 

 

10.2.8 PASSAMURS. 

Canonada i coquetes de llana mineral de 25 mm. De grossor i una densitat de 80 kg/cm3. 
El conjunt contratub i coqueta deurà sobreeixir 100 mm. a un costat i a l’altre de l’element 
travessat. 

Es disposarà a cada costat del forjat, mur o barandat travessat el corresponent floró 
tapajuntes, preferentment del mateix material. 

10.2.9 MUNTATGE. 

El muntatge haurà de ser realitzat per personal especialitzat que tindrà atenció tant de 
l’aspecte funcional com de l’estètica segons la correcta pràctica de l’ofici. 

La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés a elements, aparells 
d’indicació o regulació que requereixin inspecció periòdica o manteniment. Haurà de ser  

Possible un còmode desmuntatge per a reparació o eventual substitució de cualsevol 
part. 

La decisió de la Direcció Tècnica serà definitiva per a l’acceptació del muntatge. 

Prèviament a la posada en servei total o parcial de la instal·lació, fins i tot per a efectuar 
proves, haurà de procedir-se a un buidatge i neteja de la xarxa de canonades afectada, a fi de  

Retirar del seu interior tots els residus i brutícia que hagueren pogut quedar durant el 
muntatge (raspadures, restes de soldadura, etc.). 
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Per a això es desmuntaren aquells elements o accessoris que pogueren retenir. Es 
prendran especials precaucions en el cas d’elements mòbils (bombes, vàlvules motoritzades, 
etc.), protegint-los amb malles metàl·liques en les seves connexions, les quals seran retirades 
una vegada realitzada la neteja. 

Si es produeix qualsevol avaria, fins i tot transcorregut el període de garantia, per alguna 
de les causes esmentades, l'import de la reparació o substitució de l’element deteriorat serà a 
càrrec de la Signatura Adjudicatària. 

Per a evitar la introducció d’elements estranys en la xarxa de canonades, una vegada 
finalitzada la jornada de treball haurà d'obturar-se convenientment els extrems que estiguin 
oberts. 

Si la interrupció dels treballs haguera de superar els tres dies, aquesta obturació haurà de 
realitzar-se preceptivament de la forma següent: 

     a.- En els trams de canonada de diàmetre nominal igual o inferior a 50 mm. Mitjançant 
tap forjat roscat. 

     b.- Als trams de canonada de diàmetre nominal igual o superior a 65 mm. Mitjançant 
brida de coll soldada i contrabrida cega. 

Tot l’estès horitzontal de la xarxa de canonada haurà de fer-se amb una pendent mínima 
de 5 per mil. 

La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses 
d’aire mitjançant la instal·lació de tants punts de purga i desaire com sigui necessari i 
permetent el drenatge total de tots els circuits. 

El muntatge de tota la canonada haurà d'executar-se segons les indicacions de la direcció 
tècnica, considerant que les pintes horitzontals hauran de quedar alineats per la seva banda 
superior una vegada realitzat el calorifugat i que les pintes verticals han de quedar alineats a 
eix. 

Els estesos de canonades, mentre no s'especifiqui el contrari es disposaran paral·lels o 
perpendiculars entre si i en les dues direccions ortogonals de l’estructura dels locals per on 
discorren. 

Les distàncies entre tubs hauran de permetre el muntatge de l’aïllament i permetrà una 
separació mínima de tres centímetres entre l’aïllament, brides, vàlvules, grups electrobomba i 
en general, qualsevol element muntat en canonades contigües. 

10.2.10 COL·LECTORS GALVANITZATS. 

Es construiran amb canonada de les mateixes característiques de fabricació, material i 
dimensions que les indicades en l’apartat corresponent a "canonades galvanitzades". 

Tots els treballs de construcció es realitzaran amb material en classe negra, galvanitzant 
al bany tot el conjunt una vegada construït. 



engineering

 

 

 

4. PLEC DE CONDICIONS DESEMBRE 2017 / ED.01 
170421 – PROJECTE EXECUTIU PÁGINA 123 DE 182 

 

Un dels fons es tancarà mitjançant brida de coll i brida cega d’idèntic tipus que les 
indicades en l’apartat corresponent a "canonades classe negra". Per l’altre fons es permet 
utilitzar la mateixa solució o utilitzar un fons forjat que permeti una correcta soldadura a límit. 

Els col·lectors es recolzaran sobre uns plans d’ample suficient per a permetre la lliure 
dilatació dels mateixos, deixant-se sense calorifugar la longitud corresponent al desplaçament i 
protegint la mateixa. 

Tots els suports seran galvanitzats al bany una vegada construïts. 

10.3 CANONADES CLASSE NEGRA. 

10.3.1 MATERIAL Y DIMENSIONS. 

Per a diàmetres nominals iguals o inferiors a 50 mm. I a més en tots aquells casos 
particulars en què la canonada hagi de roscar-se, s’utilitzarà preceptivament canonada d’acer 
sense soldadura, classe negra, norma DIN 2440/61. Per a diàmetres nominals (DN) iguals o 
superiors a 65 mm. S’utilitzarà preceptivament canonada d’acer sense soldadura, norma DIN 
2448/61. 

En aquells casos en què, a causa de les especials sol·licitacions, o a la responsabilitat de 
funcionament, s’han de prendre especials precaucions a criteri de la Direcció Tècnica, 
s’utilitzarà  preceptivament canonada d’acer sense soldadura, norma Din 2440/61 sigui quin 
sigui el diàmetre nominal. 

En tots els casos, el material de fabricació serà acer ST 35, segons denominació DIN 
17006, complint estrictament les condicions tècniques de qualitat, assajos, composició química, 
dimensions i toleràncies indicades en la norma DIN 1629 (full 3). 

A requeriment de la Direcció Tècnica, la signatura adjudicatària haurà de presentar 
certificat del fabricant acreditatiu de què la canonada indicada correspon a les característiques 
exigides. S’indicarà explícitament el núm.. De comanda, la signatura compradora, la data i el 
lloc d’entrega. 

En el cas de sorgir discrepàncies, la Direcció Tècnica pot en tot moment exigir la presa de 
mostres en qualsevol part de la instal·lació o del material arreplegat i el seu assaig pels 
organismes oficials o privats que estimi oportuns. 

En el cas de demostrar l'informe el no compliment de les normes establides, les despeses 
derivades dels assajos seran a càrrec exclusiu de la signatura adjudicatària i igualment tots els 
derivats del desmuntatge de la instal·lació defectuosa i la seva correcta execució amb 
independència de les penalitzacions que sorgiren. 

10.3.2 UNIONS. 

Les unions entre els diferents trams de canonada i amb els seus accessoris (corbes, 
colzes, entroncaments, derivacions, etc.), seran: en el cas de la classe negra exclusivament per 
soldadures, angulant prèviament els bords a unir. 
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La unió amb elements roscats es realitzarà prèvia regularització de l’extrem del tub 
mecanitzant la canonada i raspallant la zona a roscar prèviament al seu muntatge. 

En el cas d’unions roscades amb elements que hagin de desmuntar-se ( valvulería, etc.), 
s’intercalaran en ambdós extrems enllaços forjats del tipus soldadura-rosca, aplicant les 
normes de soldadura indicades. 

Totes les brides seran PN-10 a excepció de les de connexió a aquells elements les brides 
dels quals siguin d’una PN-10 superior. En aquest cas les brides a muntar del costat de la 
canonada seran de la mateixa PN que l’element. 

Totes les brides a soldar a la canonada seran amb coll, segons norma DIN 2632 per al 
2632 i DIN 2633 per a PN-16, i del mateix diàmetre nominal de la canonada. 

Totes les brides cegues seran norma DIN 2527 i del mateix diàmetre de la contrabrida a 
la que s’adapten. 

L’enfilador, en el seu diàmetre, número i disposició s’ajustarà a la norma DIN  de la brida. 

La tornillería serà cadmiada i s’ajustarà en el seu diàmetre, longitud i característiques a la 
norma DIN de la brida. 

La soldadura d’unió entre canonada i brida s’ajustarà a la norma DIN 2559. 

Les juntes entre brides s’ajustaran a la norma DIN 2690  per als diàmetres nominals i PN 
requerits i seran de procedència KLINGERIT original. 

10.3.3 PROVES 

Tota la xarxa de canonades es provarà en va fregir i en calent a una pressió mínima de 
1r5 vegades la pressió nominal (PN) amb un mínim de 15 kg/cm2. 

La durada mínima de les proves (fred i calent) serà de 5 hores, no havent d'apreciar-se 
durant aqueix temps la més mínima fuga. 

Les proves de pressió es realitzaran prèviament a qualsevol treball de protecció o 
calorifugat de la xarxa de canonades. 

En els casos en què, intercalats a la xarxa de canonades, existiren elements la pressió de 
la qual prova sigui menor a la xarxa de canonades, la prova de pressió d’aquesta es realitzarà 
per trams, aïllant o desmuntant els elements esmentats. 

Posteriorment es realitzarà una nova sessió de proves a la màxima pressió d’assaig 
admesa pels elements que vagin desmuntats o aïllats. 

No es considerarà provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades en tant no 
existeixi per escrit la conformitat de la Direcció Tècnica. 

10.3.4 PROTECCIÓ. 

Amb independència del calorifugat realitzat en correctes condicions, totes les canonades 
rebran en obra un raspament, un raspallat amb malla metàl·lica deixant la superfície lliure de  
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Greix, òxid i brutícia. A continuació s’aplicaran dues mans de mini de plom de primera 
qualitat. 

Aquesta protecció s’aplicarà a la totalitat de la superfície metàl·lica, havent d’aplicar-se 
amb posterioritat a trossos o enfiladors i amb anterioritat al muntatge si una vegada muntades 
quedaren difícilment accessibles. 

L'import de la protecció indicada es considerarà inclòs en el de la canonada. No 
s’admetrà cap càrrec per aquest concepte. 

10.3.5 DILATADORS I CONNEXIONS ELÀSTIQUES. 

S’intercalaran tants jocs de dilatadors de pulmó de la PN de servei i unions per brides 
com siguin necessaris per a permetre la dilatació de les canonades sense que aquestes 
suporten o transmeten esforços excessius a la resta d’elements de la instal·lació o construcció. 

S’intercalaran tants jocs d’antivibradors o connexions elàstiques de la PN de servei com 
siguin necessaris per a aconseguir que cap element transmeti vibracions a la xarxa de 
canonades, ni aquesta a la resta d’elements de la instal·lació o construcció. 

Encara que la relació de materials no es trobi expressament indicada, el seu import es 
considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà cap càrrec per aquests conceptes.  

10.3.6 SUPORTS I SUSPENSIONS. 

Tots els elements i peces de suspensió seran d’acer al bany, la tornillería i el barnillatge 
cadmiatges, a excepció de què s’indiqui que hagi de ser soldat en obra, que es protegirà amb 
dues mans de pintura anticorrosiva. 

Les suspensions seran mitjançant perfil omega subjecte a l’obra amb embolics Spit-Roc, 
pletina, contrapletina, femella, contrafemella, vareta roscada i pont lliscant. Es col·locaran 
distanciadores equivalents al grossor de l’aïllament. 

En els punts que sigui necessari es col·locaran suspensions autotensants que permeten 
la lliure dilatació de la canonada mantenint la seva tensió de treball. 

 

Encara que la relació de materials no es trobi expressament indicada, el seu import es 
considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà cap càrrec per aquests conceptes.  

 

Les distàncies màximes entre suports seran: 

 

DIÀMETRE. TRAMS HORITZONTALS. TRAMS VERTICALS. 

DN-15 1'5 m 2'5 m. 

DN-20-DN-32  2 m 3 m 
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DIÀMETRE. TRAMS HORITZONTALS. TRAMS VERTICALS. 

DN-32-DN-80 3 m 4 m 

DN-80-DN-125 3'5 m 5 m 

DN-125-DN-175 4 m 5 m 

DN-175- 4'5 m 5 m 

10.3.7 PASSAMURS. 

En els passos de forjats, murs, barandats i en general, qualsevol element constructiu, es 
col·locaran pasatubs al bany de diàmetre suficient per a contenir la canonada i coquetes de 
llana mineral de 25 mm. De grossor i una densitat de 80 kg/cm3. El conjunt contratub i coqueta 
deurà sobreeixir 100 mm. a un costat i a l’altre de l’element travessat. 

Es disposarà a cada costat del forjat, mur o barandat travessat el corresponent floró 
tapajuntes, preferentment del mateix material. 

10.3.8 MUNTATGE. 

El muntatge haurà de realitzar-se  per personal especialitzat que tindrà atenció tant de 
l’aspecte funcional com de l’estètica segons la correcta pràctica de l’ofici. 

La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés a elements, aparells 
d’indicació o regulació que requereixin inspecció periòdica o manteniment. Haurà de ser 
possible un còmode desmuntatge per a reparació o eventual substitució de qualsevol part. 

La decisió de la Direcció Tècnica serà definitiva per a l’acceptació del muntatge. 

Prèviament a la posada en servei total o parcial de la instal·lació, fins i tot per a efectuar 
proves, haurà de procedir-se a un buidatge i neteja de la xarxa de canonades afectada, a fi de 
retirar del seu interior tots els residus i brutícia que hagueren pogut quedar durant el muntatge 
(raspadures, restes de soldadura, etc.). 

Per a això es desmuntaran aquells elements o accessoris que pogueren retenir. Es 
prendran especials precaucions en el cas d’elements mòbils (bombes, vàlvules motoritzades, 
etc.), protegint-los amb malles metàl·liques en les seves connexions, les quals seran retirades 
una vegada realitzada la neteja. 

Si es produirà qualsevol avaria, fins i tot transcorregut el període de garantia, per alguna 
de les causes esmentades, l'import de la reparació o substitució de l’element deteriorat serà a 
càrrec de la Signatura Adjudicatària. 

Per a evitar la introducció d’elements estranys en la xarxa de canonades, finalitzada la 
jornada de treball hauran d'obturar-se convenientment els extrems que estiguin oberts. 

Si la interrupció dels treballs haguera de superar els tres dies, aquesta obturació haurà de 
realitzar-se mitjançant soldadura de fons. 

Tot l’estès horitzontal de la xarxa de canonada haurà de fer-se amb una pendent mínima 
de 5 per mil. 
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La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses 
d’aire mitjançant la instal·lació de tants punts de purga i desaire com sigui necessari i 
permetent el drenatge total de tots els circuits. 

El muntatge de tota la canonada haurà d'executar-se segons les indicacions de la direcció 
tècnica, considerant que les pintes horitzontals hauran de quedar alineats per la seva banda 
superior una vegada realitzat el calorifugat i que les pintes verticals han de quedar alineats a 
eix. 

Els estesos de canonades, mentre no s'especifiqui el contrari es disposaran paral·lels o 
perpendiculars entre si i en les dues direccions ortogonals de l’estructura dels locals  

Per on discorren. 

Les distàncies entre tubs hauran de permetre el muntatge de l’aïllament i permetrà una 
separació mínima de tres centímetres entre l’aïllament, brides, vàlvules, grups electrobomba i 
en general qualsevol element muntat en canonades contigües. 

10.3.9 COL·LECTORS. 

Es construiran amb canonada de les mateixes característiques de fabricació, material i 
dimensions que les indicades en l’apartat corresponent a "canonades". 

Un dels fons es tancarà mitjançant brida de coll i brida cega d’idèntic tipus que les 
indicades en l’apartat corresponent a "canonades classe negra". Per l’altre fons es permet 
utilitzar la mateixa solució o utilitzar un fons forjat que permeti una correcta soldadura a límit. 

Els col·lectors es recolzaran sobre uns plans d’ample suficient per a permetre la lliure 
dilatació dels mateixos, deixant-se sense calorifugar la longitud corresponent al desplaçament i 
protegint la mateixa. 

10.4 DIAFRAGMES CALIBRATS. 

Es realitzaran mitjançant placa circular o brida cega enfilada al seu centre d’acord amb 
les dimensions normalitzades segons DIN. 

Aquesta placa es muntarà presonera entre dues brides de coll norma DIN 2632 per a PN-
10 i DIN 2633 per a PN-16, del mateix diàmetre nominal que el de la canonada en què es 
muntanya el conjunt. 

Aquestes dues brides suport aniran soldades a la canonada d’acord amb la norma DIN 
2559. 

La tornillería de fixació serà cadmiada i s’ajustarà en el seu diàmetre, longitud i 
característiques a la norma DIN de la brida, igual que l’enfilador en el seu diàmetre i disposició. 

Les juntes entre brides i placa s’ajustaran a la norma DIN 2690 per als diàmetres i 
pressions nominals requerides, i seran de procedència KLINGERIT original. 

En els plecs d’instruccions que l'industrial adjudicatari ha d’entregar prèviament a la 
recepció provisional de la instal·lació hauran d'indicar-se de forma inequívoca els valors dels 
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coeficients de pas i resistència de tots i cada un dels diafragmes implantats a l'instal·lació. Tals 
coeficients hauran de ser comprovats prèviament. 

A un costat i a l’altre de tal diafragma s’hauran de deixar connexions per a presa de 
pressió proveïdes de les oportunes vàlvules d’interrupció. 

Tot el conjunt permetrà l’observació de les regles VDI per a mesurament de cabals. 

Es procurarà que el coeficient de resistència resultant no sigui excessiu, permetent no 
obstant, una exactitud suficient en els mesuraments. Com a norma general es procurarà que 
aquest valor no sigui superior a 5. 

10.5 DESAIRES. 

Seran de tipus manual, construïts mitjançant T forjada de boques iguals del mateix 
diàmetre exterior i interior que la canonada en què vaja muntada, soldada a límit de la mateixa. 

A la boca lateral que haurà de quedar perfectament horitzontal se li soldarà un tram de 
canonada de diàmetre nominal mínim de 100 mm. I no inferior al DN de la canonada i de 
longitud 1'5 vegades el seu diàmetre. 

La part superior s’obturarà amb un fons forjat soldat a límit, proveït al seu centre d’un 
ràcord soldat de 10 mm. De diàmetre nominal. 

Quant als materials, dimensions, característiques i soldadures d’aquests elements, se 
seguiran les normes indicades en l’apartat corresponent cridat "Canonades". 

10.6 DESAIRES AUTOMÀTICS. 

S’implantaran situant un eliminador automàtic d’aire de les característiques que s'indiquin 
en la relació de materials sobre una botella de separació. 

Aquesta botella es construirà mitjançant T forjada de boques iguals del mateix diàmetre 
exterior i interior que la canonada en què vaja muntat. 

La unió de l'esmentada T serà per soldadura a límit en el cas de canonada negra i 
roscada (DN iguals o inferiors a 50 mm.) 

A la boca lateral de la T, que haurà de quedar totalment horitzontal, se li unirà (seguint les 
normes d’unió indicades) un tram de canonada de diàmetre nominal mínim de 100 mm. I no 
inferior al DN de la canonada, de longitud 1r5 vegades el seu diàmetre. 

La part superior s’obturarà amb un fons forjat soldat a límit i proveït al seu centre d’un 
ràcord soldat del mateix diàmetre nominal que el de la connexió de l'elminador proveït en cada 
cas. 

Sobre aquesta connexió de desaire s’instal·larà l'eliminador automàtic d’aire intercalant 
una vàlvula de comporta per a revisió i substitució. 

La canonada de descàrrega es conduirà fins al punt previst sense realitzar sifons que 
pogueren retenir l’aigua que eventualment pugui eliminar-se. 
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En general, i pel que fa a materials, dimensions, característiques, soldadures i unions, se 
seguiran les normes indicades en l’apartat corresponent a "Canonades". 

10.7 CONDUCTES METÀL·LICS. 

10.7.1 CONDUCTES RECTANGULARS. 

Construcció. 

Es realitzaran mitjançant engrapat amb juntes tipus PITTSBOURGH utilitzant en la seva 
totalitat planxa d’acer galvanitzat de primera qualitat. Es respectaran els següents  

Grossors: 

DIMENSIÓ DEL COSTAT MAJOR DEL CONDUCTE. GROSSOR MÍNIM. 

Fins a 500 mm. 0'6 mm. 

De 501 mm. A 800 mm. 0'8 mm 

De 801 mm. A 1.200 mm. 1 mm. 

D'1.201 mm. A 2.000 mm. 1'2 mm. 

Major de 2.001 mm.  1'5 mm. 

En els cons de transformació immediats a la boca d’impulsió dels ventiladors, el grossor 
de planxa s’augmentarà en un grau a què li correspongui per la seva dimensió major segons la 
taula precedent. 

 

Unions entre trams. 

Les unions entre trams la dimensió major de les quals sigui igual o inferior a 800 mm. Es 
realitzaran mitjançant corredissa-baioneta. Hauran d’introduir-se en els angles planxes angulars 
de tancament. 

Les unions entre trams la dimensió major de les quals sigui superior als 800 mm. Es 
realitzaran mitjançant marcs d’angle de 30x30x3 mm. De dimensió mínima. 

Les unions entre trams de traçat vertical es realitzaran preceptivament mitjançant marcs 
d’angle de 30x30x3 mm. sigui quin sigui la seva dimensió. 

Les corredores es realitzaran en xapa galvanitzada de 1r2 mm. De grossor. 

Els marcs d’angle seran soldats i galvanitzats al bany una vegada construïts. La tornillería 
d’unió serà cadmiada. 

 

Reforços. 
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Tots els elements rectes dels canals seran aspiados (punta de diamant), disposant per a 
costats majors de 800 mm. Un per a cada dos metres de longitud. Per a costats majors 
superiors a 800 mm. Es disposarà una per a cada metre. 

 

En aquells trams la dimensió dels quals sàrria superior a 800 mm. Es col·locaran reforços 
exteriors per a marcs d’angle de 30x30x3 mm. Cada metre de longitud. 

 

Suports i suspensions. 

Tots els elements i peces de suspensió seran galvanitzats al bany. La tornillería i el 
barnillatge cadmiatges. 

Les suspensions es realitzaran amb perfil omega subjecte a l’obra amb embolics SPTI-
ROC, pletina, contrapletina, femella i contrafemella, vareta roscada (mínim M8) i perfil inferior 
en U amb un ample mínim de 30 mm. 

 

Peces (excepte trams rectes). 

La construcció serà semblant a la dels trams rectes de conductes, mitjançant tancaments 
i unions per a duplicitats de la planxa. No s’admetran rebaves o soldadures per punts. 

Les corbes tindran un ràdio interior mínim de 150 mm. I no inferior a 0è5 vegades 
l’amplària del conducte, excepte en aquells casos en què per imperatius d’espai la Direcció 
Tècnica autoritze un ràdio menor. 

En aquelles corbes en què la relació de dimensions sigui igual o superior a 4 es 
col·locaran al seu interior Pal·les deflectores. 

Si per necessitat espai el ràdio inferior fóra inferior a 0è5 vegades l’amplària, les Pal·les 
deflectores es col·locaran a partir d’una relació de dimensions igual o superior a 2 en compte 
de 4 com s'especifiqui en el paràgraf anterior. 

Els canvis de secció s’efectuaran amb un angle màxim de 15 è entre cara i eix del 
conducte. 

10.7.2 CONDUCTES CIRCULARS. 

Construcció. 

Els conductes circulars estaran construïts per tubs d’acer galvanitzat de primera qualitat, 
rígids, de construcció grafiada helicoïdal, sent llisos al seu interior. 

La seva fabricació serà estàndard, de procedència d’una signatura especialitzada i 
experimentada en aquest tipus de fabricació. Abans de precedir a l’aprovisionament i 
subministrament, l'industrial  



engineering

 

 

 

4. PLEC DE CONDICIONS DESEMBRE 2017 / ED.01 
170421 – PROJECTE EXECUTIU PÁGINA 131 DE 182 

 

Adjudicatari haurà d’indicar a la Direcció Tècnica de l'Obra la procedència dels conductes 
per a la seva aprovació. 

Els grossors de la Xapa d’acer hauran de ser, segons el diàmetre del conducte i quan no 
s’indiqui expressament el contrari en l’estat de condicions i plans del projecte, tal com s’indica a 
continuació: 

 

DIÀMETRE GROSSOR MÍNIM. 

Fins a DN 200 mm. 0'6 mm. 

De DN 201 mm. A 450 mm. 0'7 mm. 

De DN 451 mm. A 1.000 mm. 1  mm 

De DN 1.001 mm. A 1.800 mm. 1'2 mm 

Major de DN 1.801 mm. 1'5 mm. 

 

Les peces de transformació a conductes rectangulars, adaptaments a climatitzadors, 
reixes i altres elements es realitzaran en forma a allò que s’ha especificat per als conductes 
rectangulars. 

Unions entre trams i peces accessoris. 

Si no s’especifica el contrari en l’estat de mesuraments o en plans del projecte, les unions 
entre trams seran per maneguins d’unió fins a DN 800 i directament a les peces accessoris 
(colzes, tes, etc.) sent aquesta mascle i els trams femella. 

Les unions en general per a diàmetres superiors es realitzaran mitjançant brides d’angle 
de 30x30x3 de dimensió mínima. 

Les unions entre trams de traçat vertical es ralizarán preceptivament mitjançant brides 
d’angle de 30x30x3 mm. 

Els marcs de brides d’angle seran galvanitzats al bany una vegada construïts. La 
tornillería d’unió serà cadmiada. 

Per a l’estanquitat en les unions s’interposarà massilla adequada o juntes d’amiant, 
segons els casos. 

Reforços. 

Per a diàmetres superiors a DN 800 mm. Es col·locaran reforços exteriors per a marcs 
d’angle de 30x30x3 mm. Cada metre de longitud. 

Suports i suspensions. 

Tots els trams rectes seran suportats a intervals de 2n5 m. com a màxim. 

Les suspensions fins a DN 600 seran per abraçadores de doble orella d’encastar o 
entaulellar, del diàmetre del conducte i mateixa procedència del fabricant. Des de DN 600 
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seran per pletina, contrapletina, femelles i contrafemella, i perfil inferior en U amb un ample 
mínim de 40 mm. 

Les suspensions quedaran subjectes a l’obra encastades, en el cas d’abraçadores o 
perfils d’encastar, o per mitjà de varetes calibrades (mínim M8) roscades, utilitzant-se per a 
entaulellar pletines fixant-se amb SPIT-ROC als murs i forjats. 

Tots els elements de peces de suspensió seran galvanitzats al bany, la tornillería i 
barnillatge seran cadmiades. 

El tipus, nombre de suports i la forma de sujecció serà sotmesa a l’aprovació de la 
Direcció Tècnica de l'Obra. 

Peces Accessoris. 

Seran estàndard i la seva procedència serà imperativament del mateix fabricant dels 
conductes. 

Els colzes seran llisos en seccions i en tots els casos com a mínim tindran la condició per 
al ràdio de r/d=1º5. En aquells casos que per imperatiu d’obra els colzes siguin en angle recte, 
s’instal·laran Pal·les deflectores a l'interior. 

Les reduccions tindran un angle màxim de 15º. 

10.8 PASSAMURS. 

En el pas de forjats, barandats i en general qualsevol element constructiu, es col·locaran 
passamurs de Xapa d’acer galvanitzat rectangular o circular, segons el tipus de conducte, de 
les dimensions o diàmetres suficients per a contenir entre el conducte i peça passamur lna 
mineral de 25 mm. De grossor i una densitat de 80 kg/cm2. El conjunt passamur més coqueta 
haurà de sobreeixir 100 mm. a un costat i a l’altre de l’element travessat. 

Es disposarà així mateix i a cada costat del forjat, mur o barandat travessat del 
corresponent floró i tapajuntes, preferentment del mateix material. 

10.9 COMPORTES TALLAFOCS 

S’instal·laran comportes tallafocs en els passos que s'indiquIn segons especificació de 
l’estat de mesuraments i plans del projecte. 

10.10 ESTANQUEITAT Y PROVES 

Prèviament a l’acceptació de la instal·lació per la Direcció Tècnica, s’efectuaran proves 
en les condicions previstes de funcionament. 

Aquestes proves s’efectuaran abans a la col·locació de l’aïllament i sense cap massillat ni 
foradat. 

En aquestes condicions, els conductes no han de presentar una pèrdua superior al 5% 
del cabal previst en cada tram. 
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Posteriorment a la realització de les proves comentades i una vegada donada la 
conformitat per la Direcció Tècnica, es massillarà tota la longitud de juntes i procedint a la 
col·locació de l’aïllament si estigués previst. 

Queda expressament indicada que l’ocupació de la massilla i cinta adhesiva queda limitat 
a la funció d’assegurar i acabar les juntes, no permetent-se el seu ocupació per a tapar 
obertures i folgances o dissimular o ocultar defectes de construcció, engalzat o muntatge. 

10.11 ESTÈS. 

S’ajustarà allò que s’ha indicat en els plans, cuidant el correcte paral·lelisme de les 
arestes entre si i amb l’estructura dels locals per on transcorren. 

Els preus unitaris es referiran a superfície exterior del conducte, estant inclosos en els 
mateixos totes les unions, deflectors, suports, reforços, boques d’inspecció i en  

General, tots aquells elements i accessoris necessaris o convenients per a un correcte 
muntatge i funcionament de la instal·lació, fins i tot els no indicats específicament en la relació 
de materials. 

10.12 NIVELL SONOR I VIBRACIONS. 

En les condicions de servei no s’apreciaran vibracions ni oscil·lacions de les cares dels 
conductes. 

El nivell sonor no sobrepassarà els nivells exigits en les condicions del present projecte. 

10.13 AÏLLAMENTS. 

10.13.1 CANONADES D’AIGUA CALENTA DE CALEFACCIÓ. 

Per a diàmetres nominals (DN) de canonada iguals o inferiors a 80 mm. S’utilitzaran 
coquetes ARMAFLEX-ARMSTRONG d’un grossor nominal de paret de 3/4", equivalent a 19 
mm. 

Per a diàmetres nominals (DN) de canonada superiors a 80 mm. S’utilitzaran planxes 
ARMAFLEX-ARMSTRONG d’un grossor nominal de paret de 3/4", equivalent a 19 mm. 

En ambdós casos es disposaran amb juntes alternades, perfectament adherides i 
segellades amb adhesius ARMSTRONG. 

S’aïllarà la totalitat de la xarxa de canonades d’aigua calenta de calefacció. Únicament es 
deixaran sense aïllar aquells trams en què la distància entre dos elements no aïllats sigui 
inferior a dues vegades el diàmetre nominal de la canonada. 

L’aïllament es col·locarà després de tractar la superfície exterior de la canonada tal com 
es prescriu en l’apartat "Protecció" i una vegada efectuades les proves de pressió. 

L’aïllament s’interromprà en aconseguir vàlvules, brides, dilatadors, filtres, etc., deixant 
l’espai necessari per al desmuntatge i extracció de la tornillería. 
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10.13.2 CANONADES ENTERRADES. 

Totes les canonades que circulen enterrades, ja sigui directament al terreny, en rases i 
recobertes o no amb arena, rebran dues mans de pintura bituminosa i un recobriment exterior 
amb tela asfàltica solapada i soldada al foc formant cambra estanca. 

Aquest tractament ho rebran després de tractar la superfície exterior de la canonada tal 
com es prescriu en l’apartat "Protecció" i una vegada efectuades les proves de  

Pressió. 

10.13.3 CANONADES DEL CIRCUIT DE REFRIGERACIÓ 

Per a diàmetres nominals (DN) de canonada iguals o inferiors a 80 mm. S’utilitzaran 
coquetes ARMAFLEX-ARMSTRONG d’un grossor nominal de paret de 3/4", equivalent a 19 
mm. 

Per a diàmetres nominals (DN) de canonada superiors a 80 mm. S’utilitzaran planxes 
ARMAFLEX-ARMSTRONG d’un grossor nominal de paret de 3/4", equivalent a 19 mm. 

En ambdós casos es disposaran amb juntes alternades, perfectament adherides i 
segellades amb adhesius ARMSTRONG, formant una barrera cortavapor exterior absolutament 
estanca. 

S’aïllarà la totalitat de la xarxa de canonades d’aigua refrigerada. Únicament es deixaren 
sense aïllar aquells trams en què la distància entre dos elements no aïllats sigui inferior  

A dues vegades el diàmetre nominal de la canonada. 

L’aïllament es col·locarà després de tractar la superfície exterior de la canonada tal com 
es prescriu en l’apartat "Protecció" i una vegada efectuades les proves de pressió. 

L’aïllament s’interromprà en aconseguir vàlvules, brides, dilatadors, filtres, etc., deixant 
l’espai necessari per al desmuntatge i extracció de la tornillería. 

10.13.4 COL·LECTORS D’AIGUA CALENTA DE CALEFACCIÓ 

S’aïllaran amb planxa ARMAFLEX-ARMSTRONG d’un grossor de 3/4" equivalent a 19 
mm. 

La planxa es disposarà amb les juntes alterades, adherides perfectament i segellades 
amb adhesius ARMSTRONG. 

Els fons s’aïllaran amb planxes prèviament tallades en forma de gallons de taronja. 

Les plaques d’identificació, característiques, timbratge i controls es muntaran sobre 
l’aïllament acabat, fixades a un suport metàl·lic prèviament soldat al cos de l’element. 

10.13.5 COL·LECTORS D’AIGUA REFRIGERADA. 
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S’aïllaran amb planxa ARMAFLEX-ARMSTRONG d’un grossor de 3/4" equivalent  

A 19 mm. 

La planxa es disposarà amb les juntes alterades, adherides perfectament i segellades 
amb adhesius ARMSTRONG, formant una barrera cortavapor absolutament estanca.  

Els fons s’aïllaran amb planxes prèviament tallades en forma de gallons de taronja. 

Les plaques d’identificació, característiques, timbratge i controls es muntaran sobre 
l’aïllament acabat, fixades a un suport metàl·lic prèviament soldat al cos de l’element. 

10.13.6 CONDUCTES. 

Els trams en què sigui necessari s’aïllaran amb feltre IBR-Aluminio (Vitro-fib-tel) de 40 
mm. De grossor, segellat i encintat en totes les seves unions amb cinta adhesiva d’alumini d’un 
ample mínim de 50 mm. A fi de formar una correcta barrera cortavapor. 

Estarà subjecte amb tela metàl·lica i fleix metàl·lic, ambdós galvanitzats exteriorment i 
amb protecció es recobrirà amb planxa d’alumini brillant 3S (DIN al-mn) de 0è6 mm. De 
grossor. 

La planxa es mecanitzarà a peu d’obra, muntant-se amb les juntes longitudinals 
solapades un mínim de 40 mm. I refermant-les amb caragols autoroscants d’alumini o acer 
inoxidable a raó de 5 unitats per metre lineal de junta. 

Les corbes s’aïllaran de forma semblant, recobrint-se amb segments de Xapa prèviament 
traçats. 

En aquells conductes en què la unió sigui per marc d’angle, s’efectuarà un farciment previ 
amb manta aïllant de grossor corresponent al costat dels marcs; amb la finalitat de permetre el 
muntatge posterior de l’aïllament de forma contínua, sempre que no s’especifiqui un altre tipus 
concret d’aïllament en l’estat de mesuraments. 

10.14 EMISORS DE CALOR. 

10.14.1 CALITATS I ORIGEN. 

Els radiadors hauran de ser de les qualitats, procedències, models i dimensions que 
s'indiqui en la relació de materials, estat de mesuraments i plans del projecte. 

10.14.2 EMISIONS CALORIFIQUES 

Les emissions calorífiques dels radiadors hauran d’estar amb conformitat amb les normes 
establides pel Ministeri d'Indústria i Energia i amb els resultats dels assajos del fabricant, una 
vegada efectuades les correccions oportunes tenint en compte les condicions de selecció en 
funció de les temperatures del fluid calefactor i ambiental. 

10.14.3 PRESISONS DE PROVA. 
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Una vegada instal·lats els radiadors hauran de ser provats hidràulicament a una pressió 
d'1'5 vegades la pressió que hauran de suportar en funcionament. Com a mínim s’admetrà una 
pressió de 10'5x10'5 PA (10'5 bar) per a una pressió de servei de 7x10'5 PA (7 bar). 

10.14.4 RECEPCIÓ DE LA OBRA. 

Els radiadors seran subministrats a l’obra amb una pintura de fons de protecció realitzada 
en fàbrica. 

L'industrial adjudicatari vigilarà i comprovarà que els radiadors subministrats no hagin 
patit deformacions durant el transport. Serà igualment de la seva responsabilitat el correcte 
emmagatzemament i manteniment en obra. Dins de les seves obligacions estarà el del 
moviment dels radiadors fins a la seva instal·lació definitiva. 

10.14.5 RADIADORS. 

L'industrial adjudicatari haurà de comprovar abans d’efectuar la instal·lació que cada 
radiador conté el nombre d’elements corresponent al definitiu per a cada local, emplaçament, 
etc. Si no és així, l'industrial adjudicatari haurà de procedir al muntatge o desmuntatge dels 
elements necessaris en cada cas. Per a això utilitzarà només i exclusivament els accessoris, 
maneguins d’unió, taps, juntes i les ferramentes especials i adequades. Les dites ferramentes 
seran de la mateixa procedència que la marca dels radiadors a instal·lar, seguint a aquest 
respecte les instruccions de muntatge del fabricant. 

10.14.6 INSTAL·LACIÓ. 

Els radiadors s’instal·laran sòlidament als murs i barandats mitjançant suports, que 
segons s’indica, seran del tipus per a encastar o entaulellar, de la qualitat, tipus i origen del 
radiador previst. El nombre de suports per radiador serà el necessari i indicat en cada cas, 
segons instruccions del fabricant, en funció del pes i la longitud. El tipus i nombre de suports i la 
manera d’encastar-los serà sotmesa a l’aprovació de la Direcció Tècnica de l'Obra. Prèviament 
a la col·locació dels suports, l'industrial adjudicatari haurà de comprovar que la longitud i altura 
de cada radiador, així com la distància al mur en què anirà instal·lat, siguin les correctes i no 
obstaculitzen qualsevol element d’obra. De forma general, i si no es donen instruccions 
contràries, el radiador s’instal·larà a 10 cm. Del sòl acabat. 

L'industrial adjudicatari haurà de marcar convenientment els suports i en el cas que siguin 
per a encastar, entregar-los al contractista general per a la seva col·locació. En el cas que 
siguin suports d'entaulellar, l'industrial adjudicatari realitzarà la seva col·locació sobre els 
embolics de fusta prèviament disposats. 

En els casos particulars en què es decideixi que no poden instal·lar-se suports als murs i 
parets, els radiadors aniran suportats per peus de suport en número, qualitat, tipus i origen 
igual al radiador previst. 

És de la sencera responsabilitat de l'industrial adjudicatari el comprovar que els radiadors 
queden perfectament instal·lats de forma rectilíniament i sòlidament subjectes. Si no és així, 
per incorrecta col·locació dels suports, l'industrial adjudicatari haurà de posar-ho del 
contractista general i de la direcció tècnica de l’obra perquè així es procedeixi a la seva 
correcció. 
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Una vegada instal·lats i realitzades les connexions al circuit, es realitzaran les proves i 
assajos hidràulics de pressió i estanqueïtat, prèvia notificació a la direcció tècnica de l’obra. 

Si no es detecta cap fuga durant un mínim de 72 hores, la instal·lació serà considerada 
com "estanca en fred". En el cas que l’ompliment per proves es realitzi en època hivernal i per a 
evitar gelades, l'industrial adjudicatari prendrà les mesures de precaució necessàries afegint 
anticongelant a l’ompliment en proporció adequada al contingut en aigua de la instal·lació. 

El circuit i els radiadors es mantindran plens d’aigua durant el mínim temps indicat fins 
que segons la planificació de l’obra s’hagi de procedir al desmuntatge dels radiadors per a 
pintar-los. Una vegada desmuntats, els radiadors es podran emmagatzemar junt amb el seu 
lloc d’emplaçament o bé traslladar-los a un altre lloc de magatzematge. L'industrial adjudicatari 
haurà de seguir les instruccions de la Direcció Tècnica de l'Obra en aquest sentit. 

Durant el desmuntatge, en les canonades s’instal·laran vàlvules i accessoris de connexió, 
taps convenients per a evitar de l’entrada de cossos estranys al circuit. 

Seguint el planning d’obra i una vegada pintats, es tornarà a procedir al muntatge dels 
radiadors amb caràcter definitiu, d’acord amb les regles establides i verificant-se una vegada 
més la correcta posició i sujecciones dels radiadors. 

 

Canonada de coure. 

S’emprarà tub desoxidat i deshidratat, efectuant-se sempre abans de la càrrega de 
refrigeren-te una neteja amb Nitrogen. 

La canonada emprada serà sempre Normalitzada UNEIX i PIN amb els diàmetres 
previstos. 

Seran sempre del mateix calibre que la sortida d’embocadures de màquina, no admetent-
se reduccions ni ampliacions. 

Estaran sempre prou engrapades emprant-se grapes de tipus sifònic per a impedir la 
transmissió de vibracions a través de les mateixes. 

Les unions s’efectuaran amb aliatge estany-argent al 60%, i fundent procurant el suficient 
calfament per a aconseguir que l’aportació del material sigui prou fluida per a impedir la 
formació de porus. 

Abans d’iniciar la soldadura se sotmetrà als materials a soldar a una exquisida neteja. 

A fi d’evitar retorns d’oli al compressor, a la sortida de línia d’alta pressió s'efectuarà4 un 
sifó compensador. 

Totes les canonades discorreran en els espais verticals i horitzontals de connexió a 
màquina, convenientment engrapades a les safates previstes a tal efecte. Les dites safates 
seran suportades amb suport de tipus galvanitzat i faran les funcions de protecció i ordenació 
de les canonades. 

Se sotmetrà a les canonades a una prova de pressió de 20Kg/cm2 durant 1/2 hora i no 
s’observarà oscil·lació de pressió superior a 0'01 Kg/cm2. 
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Aïllaments. 

Totes les canonades tant les d’alta com les de baixa pressió, quedaran calorifugades en 
tot el seu recorregut amb coqueta tipus Armaflex de 19 mm. De grossària de cèl·lula tancada. 

Es procuraran introduir la coqueta en terra sense efectuar talls longitudinals a la mateixa , 
ja que a pesar de l’encolat, aquest s’obri al cap d’un temps. 

A l’exterior es tractarà addicionalment mitjançant pintura del tipus Armafinish a fi de donar 
al calorifugat una potència addicional. 

En el calorifugat per damunt dels cels rasos dels locals es tindrà especial vigilància i 
atenció en el seu total recobriment, sent el deteriorament de les planxes del cel ras a càrrec de 
l'instal·lador, i si fóra per goteig de les canonades. 

També en tal cel ras, les grapes seran atentament col·locades a fi d’evitar vibracions i per 
descomptat col·locats per damunt de l’aïllant per a evitar interrupcions en el mateix. 

 

Desaigües evaporadors. 

A l'instal·lació de lampisteria s’ha previst la confecció d’una xarxa de desaigües suficients 
per a efectuar la connexió a la dita xarxa de tots els elements que efectuen condensació 
d’aigua. 

La dita connexió serà efectuada mitjançant sifó hidràulic, degudament engrapat a la 
canonada i cuidant el seu estanqueïtat. 

 

Connexions elèctriques. 

En la memòria i Projecte elèctric s’ha previst tant les línies de potència com les de 
maniobra per Bus de cada conjunt de maquinària, l'Industrial Adjudicatari del clima, cuidarà tant 
de les connexions a maquinària exterior com a la interior, així com la del Bus de comunicació 
entre maquinària i termòstats. 

La dita connexió serà sempre efectuada amb premsaestopa i utilitzant terminals PVC. 

No s’admetran connexions sense estanqueïtat en maquinària ni la de la connexió directa 
del fil al born. 

Si per mala connexió o connexió fluixa escalfarà el conductor i això comportarà una 
avaria, es responsabilitzarà d’això a l'Industrial Adjudicatari. 

En la posada en marxa es responsabilitzarà igualment de la comprovació del sentit de 
rotació i del correcte amperatge i aïllament de la xarxa elèctrica del sistema. 

 

Conductes de ventilació i reixetes de difusió. 
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Seran del tipus polisocianurat de 45 Kg/m3 de densitat de 20 mm. De grossària, amb 
làmina  d’alumini de 80 microns a cada cara, sent aquest llis almenys en la cara interior del 
conducte. 

Les unions entre peces seran totalment estanques, efectuades  amb perfilería especial i 
juntes estanques. 

La qualificació al foc del conjunt serà M'amb-1 homologació de laboratori qualificat. 

La toxicitat de fumosa serà segons Norma francesa AFNOR . 

Les sustentacions amb vareta metàl·lica galvanitzada amb embolics metàl·lics HILTI. 

Les boques d’eixida del conducte amb toveres de planxa galvanitzada dels diàmetres 
mesurats en plans. 

Les unions amb plènums de difusió, s’efectuaran amb tub d’alumini Flexal amb comporta 
per a regulació cabal (segons detall en plans.) 

Els conductes quedaran units a la maquinària amb junta flexible. 

A la sortida de d’impulsió es prendrà la precaució addicional de col·locar silenciador 
encolant ISONOR 50 tipus Piràmide fins a 1'30 M. De distància de la boca d’impulsió de la 
maquinària. 

Els retorns quedaran connectats a les llums de sostre,tipus Dowlight i a una tovera. 

La fixació serà a través de brides UNEX prou fixades. 

Les reixes de difusió es fixaran a través de perfilería especial que impedeixi la seva 
vibració i quedaran les seves làmines disposades convenientment en la direcció que es desitgi 
d’impulsió. 

En general, tot el conjunt de reixes , difusors i conductes no tindrà cap deformació, i 
sotmès  a una prova de pressió de 21 mm. De c.D.A, no experimentaran cap deformació. 

 

Càrregues de gas. 

Procedida a la neteja de canonades, les càrregues s’efectuaran d’acord amb Normativa 
de fabricant, i comprovant les maniobres de pressió en alta i baixa de tal model de maquinària 
les càrregues s’efectuaran convenientment pesades, i després d’haver efectuat el buit a les 
canonades. 

A causa de les  longituds grans existents entre maquinària, serà operació realitzada 
conscienciosament i atenent en tot moment els manuals de maneig i els esquemes 
subministrats. 

 

Extractors. 

Correspondran al model prescrit, ancorats degudament en bancades segons detall dibuix. 
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Seran de planxa galvanitzada i pintats amb pintura Epoxi. 

Connexió a conductes amb junta elàstica. 

Disposaran de silenciador segons especificacions plans. 

 

Conductes de planxa galvanitzada exterior. 

Grossor de la planxa : 0'8 mm 

Juntes de tipus Metu,. No serà admesa la Pitsburg. 

Sustentats a l’exterior con vareta Inox. 

Bigueta Inox igualment per a suport. 

Degudament pintats amb dues capes d'Epoxi. 

 

 

 

10.14.7 ASSAJOS I PROVES EN LA POSADA EN MARXA. 

En els assajos i proves de la posada en marxa de la instal·lació amb fluid calent, s’obriran 
les vàlvules de radiadors, que hauran d’emetre la seva potència màxima. La posada en règim 
haurà de ser realitzada en els marges de temps normals per a calefacció en continu. 

L'industrial haurà de regular i adaptar el pas de les vàlvules de radiador al cabal de càlcul.  

Així mateix haurà de verificar els aspectes següents: 

     - La temperatura mitjana dels radiadors haurà de ser la prevista. 

     - Els radiadors no es desplaçaran dels seus suports. 

     - Les dilatacions s’efectuaran lliurement. 

Les proves davall fluid calent es mantindran durant 15 dies. Si en aqueix període de 
temps no és detectada cap fuga la instal·lació en funcionament serà considerada "estanca en 
calor". 
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11 NORMES D’EXECUCIÓ. INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA. 

11.1 NORMES TÈCNIQUES GENERALS 

Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d’ajustar-se a les normes oficials 
d’àmbit nacional o local d’obligat compliment. 

En aquells casos en què no hi hagi contradicció amb la normativa oficial i mentre la 
Direcció Tècnica no especifiqui el contrari, l'industrial adjudicatari haurà d’ajustar-se a la 
normativa DIN. 

Si durant el període transcorregut entre la signatura del contracte i la recepció provisional 
de la instal·lació siguin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificades o 
complementades les ja existents de forma tal que afectaren totalment o parcialment a la 
instal·lació, l'industrial adjudicatari queda obligat a l’adequació de la instal·lació per al 
compliment de les mateixes, comunicant-ho per escrit a la Direcció Tècnica perquè aquesta 
prengui les mesures que cregui oportunes. 

Haurà de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, normatives i 
recomanacions: 

     - Normes Tecnològiques del "Ministeri de l'Habitatge". 

     - Norma Bàsica per a les Instal·lacions Interiors de Subministrament d'Aigua. 

11.2 CANONADES GALVANITZADES. 

11.2.1 MATERIAL I DIMENSIONAT. 

Per a diàmetres nominals (DN) iguals o inferiors a 50 mm. I a més en tots aquells casos 
particulars en què la canonada ha de roscar-se, s’utilitzarà preceptivament canonada d’acer 
sense soldadura classe galvanitzada norma DIN 2440/61. 

Per a diàmetres nominals (DN) iguals o superiors a 65 mm. S’utilitzarà preceptivament 
canonada d’acer sense soldadura, galvanitzada, norma DIN 2448/61. 

En aquells casos en què, a causa de les especials sol·licitacions, o a la responsabilitat de 
funcionament s’han de prendre especials precaucions a criteri de la Direcció Tècnica, 
s’utilitzarà  preceptivament canonada d’acer sense soldadura, classe galvanitzada, norma DIN 
2440/61 sigui quin sigui el diàmetre nominal. 

En tots els casos, el material de fabricació serà acer ST 35, segons denominació DIN 
17006, complint estrictament les condicions tècniques de qualitat, assajos, composició química, 
dimensions i toleràncies indicades en la norma DIN 1629 (full 3). 

La canonada les unions de la qual hagin de ser únicament mitjançant accessoris roscats 
haurà de subministrar-se en obra galvanitzada. Al contrari, la canonada les unions de la qual 
(fins i tot parcialment) hagin de ser per soldadura, haurà de subministrar-se en obra en classe 
negra i com a tal realitzar-se el muntatge, desmuntatge posterior, galvanitzat al bany dels 
diferents trams i tornar a muntar-la. 
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No s’admetrà cap tipus de soldadura realitzada sobre parts prèviament galvanitzades. Es 
prescriu com a norma general l’execució de soldadures sobre canonada negra i sent en tots els 
casos el galvanitzat, posterior a la realització de tota soldadura o reescalfament de la canonada 
per damunt dels 150 ºC. 

El galvanitzat es realitzarà per immersió, mantenint sensiblement uniforme la temperatura 
del bany i estant les superfícies a protegir prèviament decapades i lliures de tota traça d’òxid, 
greix o brutícia. 

A requeriment de la Direcció Tècnica, la signatura adjudicatària haurà de presentar 
certificat del fabricant acreditatiu de què la canonada indicada correspon a les característiques 
exigides. S’indicarà explícitament el núm.. De comanda, la signatura compradora, la data i el 
lloc d’entrega. 

En el cas de sorgir discrepàncies, la Direcció Tècnica pot en tot moment exigir la presa de 
mostres en qualsevol part de la instal·lació o del material arreplegat i el seu assaig pels 
organismes oficials o privats que estimi oportuns. 

En el cas de demostrar l'informe el no compliment de les normes establides, les despeses 
derivades dels assajos seran a càrrec exclusiu de la signatura adjudicatària i igualment tots els 
derivats del desmuntatge de la instal·lació defectuosa i la seva correcta execució amb 
independència de les penalitzacions que sorgiren. 

11.2.2 UNIONS. 

Les unions entre els diferents trams de canonada i de la mateixa amb altres elements 
(corbes, colzes, derivacions, etc.) podran ser, per a diàmetres nominals iguals o inferiors a 50 
mm., mitjançant accessoris forjats, roscats, galvanitzats al bany, regularitzant els extrems de la 
canonada, mecanitzant la mateixa, raspallant i protegint la zona a roscar contra la corrosió com 
a pas previ al muntatge, sempre que no s’indiqui específicament unions per brides. 

Les unions entre les diferents parts de canonada per a diàmetres nominals iguals o 
superiors a 65 mm. Seran preceptivament per soldadura, realitzada sobre canonada classe 
negra, cantoneando prèviament les parts a unir. 

Els trams de canonada soldada de la forma indicada es limitaran en les seves dimensions 
en funció de les possibilitats de muntatge i desmuntatge, les possibilitats de transport i el seu 
posterior galvanitzat. 

Les unions entre els trams executats de la forma indicada en el paràgraf anterior seran 
preceptivament per brides, brides que seran soldades en classe negra per ambdós extrems, 
mecanitzant-se i trepant-se prèviament al galvanitzat del conjunt. 

En el cas d’unions roscades amb elements que han de desmuntar-se ( valvulería, etc.), 
s’intercalaran en ambdós extrems enllaços forjats. 

Totes les brides seran en general PN-16 a excepció del cas de connexió amb aquells 
elements dels quals les pròpies brides siguin d’una PN superior. En aquest cas les brides a 
muntar del costat de la canonada seran de la mateixa PN que les de l’element en qüestió. 
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Totes les brides a soldar a la canonada seran amb coll segons norma DIN 2632 per a PN-
10, DIN 2633 per a PN-16 i DIN 2634 per a PN-25 i del mateix diàmetre nominal de la 
canonada. 

Totes les brides cegues seran de dimensions segons norma DIN 2527, de la PN 
corresponent i del mateix diàmetre nominal DN que la contrabrida a la que s’adapten. 

L’enfilador, en el seu diàmetre, número i disposició s’ajustarà a la norma DIN de la brida. 

La torneria serà cadmiada i s’ajustarà en el seu diàmetre, longitud i característiques a la 
norma DIN de la brida. 

La soldadura d’unió entre canonada i brida s’ajustarà a la norma DIN 2559. 

Les juntes entre brides s’ajustaran a la norma DIN 2690 per als diàmetres nominals i PN 
requerits i seran de procedència KLINGERIT original. 

11.2.3 CORBES I CANVIS DE DIRECCIÓ. 

Per a la realització de corbes, bifurcacions i canvis de direcció en canonades de 
diàmetres nominals iguals o inferiors a 50 mm podran utilitzar-se peces forjades, roscades, 
galvanitzades al bany, reunint les mateixes condicions quant a qualitat i dimensions que les 
especificades per a les canonades. Sempre que no s’indiqui específicament la unió per brides. 

Per a la realització de corbes, bifurcacions i canvis de direcció en canonades de 
diàmetres iguals o superiors a 65 mm s’utilitzaran peces forjades que reuneixin les mateixes 
condicions respecte a les canonades. La unió es realitzarà per soldadura sobre canonada 
negra i galvanitzat al bany posterior del conjunt una vegada construït aquest. 

Les dimensions dels conjunts així realitzats seguiran els mateixos criteris indicats en 
l’apartat "unions", sent la unió entre els mateixos preceptivament per brides. 

No s’admetrà el doblegat de canonades galvanitzades. 

11.2.4 PROVES 

Tota la xarxa de canonades es provarà a una pressió mínima d'1,5 vegades la pressió 
nominal (PN) amb un mínim de 15 kg/cm2. 

La durada mínima de les proves serà de 5 hores, no havent d'apreciar-se durant aqueix 
temps la més mínima fuga. 

Les proves de pressió es realitzaran prèviament a qualsevol treball de protecció o 
calorifugat de la xarxa de canonades. 

En els casos en què, intercalats a la xarxa de canonades, existiren elements la pressió de 
la qual prova sigui menor a la xarxa de canonades, la prova de pressió d’aquesta es realitzarà 
per trams, aïllant o desmuntant els elements esmentats. 

Posteriorment es realitzarà una nova sessió de proves a la màxima pressió d’assaig 
admesa pels elements que siguin desmuntats o aïllats. 
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No es considerarà provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades en tant no 
existeixi per escrit la conformitat de la Direcció Tècnica. 

11.2.5 PROTECCIÓ 

Amb independència del galvanitzat realitzat en correctes condicions i d’acord amb les 
normes descrites amb anterioritat, en cada cas s’aplicarà el calorifugat o protecció que 
expressament s’indiqui en la relació de materials. 

Es prestarà especial atenció a les xarxes de canonada mixtes acer galv.-acer negre i acer 
galv.-coure, adoptant les mesures pertinents en cada cas per a evitar la corrosió galvànica. 

Com a norma general i sense exclusió de les accions específiques que hagueren de 
prendre’s en cada cas particular, es mantindran els criteris següents: 

     a.- Els trams de canonada galv. Deuran precedir als trams de canonada de coure 
segons el sentit de flux. 

     b.- Els trams de canonada galv. Deuran precedir als trams de canonada negra segons 
el sentit de flux. 

     c.- Els trams de canonada enterrada hauran d'aïllar-se elèctricament del terreny. 

     d.- En els punts d’unió de canonades de qualitats diferentment i particularment en els 
casos d’acer galvanitzat- coure, s’intercalaran maneguins no conductors de longitud suficient i 
unions per brides. Aquests maneguins es calorifugarà exteriorment, evitant absolutament la 
possible condensació a la superfície exterior dels mateixos. 

En els trams de canonada que deguen encastar-se, no s’admetrà el contacte directe 
entre la superfície exterior de la canonada i els components de l’obra. Per tant haurà de 
protegir-se amb tela asfàltica soldada al foc, formant cambra estanca i permetent la lliure 
dilatació del tub. 

Les unions roscades hauran de protegir-se amb especial atenció, raspallant i protegint 
contra la corrosió la part mecanitzada. Els treballs de mecanitzat, protecció i unió s’efectuaran 
en aquest ordre i sense deixar intervals de temps prolongats entre operacions. 

En el cas de no indicar-se expressament en la relació de materials, l'import de les 
proteccions indicades es considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà cap càrrec per 
aquest concepte. 

 

11.2.6 DILATADORS I CONNEXIONS ELÀSTIQUES. 

S’intercalaran tants jocs de dilatadors de pulmó de la PN de servei i unions per brides 
com siguin necessaris per a permetre la dilatació de les canonades sense que aquestes 
suporten o transmeten esforços excessius a la resta d’elements de la instal·lació o construcció. 
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S’intercalaran tants jocs d’antivibradors o connexions elàstiques de la PN de servei com 
siguin necessaris per a aconseguir que cap element transmeti vibracions a la xarxa de 
canonades, ni aquesta a la resta d’elements de la instal·lació o construcció. 

Encara que la relació de materials no es trobi expressament indicada, el seu import es 
considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà cap càrrec per aquests conceptes.  

 

11.2.7 SUPORTS I SUSPENSIONS. 

Tots els elements i peces de suspensió seran galvanitzats al bany, la tornillería i el 
barnillatge cadmiatges, a excepció de què s’indiqui que hagi de ser soldat en obra que es 
protegirà amb dues mans de pintura anticorrosiva. 

 Les suspensions seran mitjançant perfil omega subjecte a l’obra amb embolics Spit-Roc, 
pletina, contra pletina, femella, contra femella, vareta roscada i pont lliscant. Es col·locaran 
distanciadores equivalents al grossor de l’aïllament. 

En els punts que sigui necessari, es col·locaran suspensions autotensantes que 
permeten la lliure dilatació de la canonada mantenint la seva tensió de treball. 

Encara que la relació de materials no es trobi expressament indicada, el seu import es 
considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà cap càrrec per aquests conceptes.  

 

Les distàncies màximes entre suports seran: 

 

DIÀMETRE TRAMS HORITZONTALS (M) TRAMS VERTICALS (M) 

DN-15                     1'5 2'5 

DN-20-DN-32               2 3 

DN-32-DN-80               3 4 

DN-80-DN-125 3'5 5 

DN-125-DN-175 4 5 

DN-175- 4'5 5 
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11.2.8 PASSAMURS. 

En els passos de forjats, murs, barandats i en general, qualsevol element constructiu, es 
col·locaran passatubs d’acer galvanitzat al bany de diàmetre suficient per a contenir la  

Canonada i coquetes de llana mineral de 25 mm. De grossor i una densitat de 80 kg/cm3. 
El conjunt contratub i coqueta deurà sobreeixir 100 mm. a un costat i a l’altre de l’element 
travessat. 

Es disposarà a cada costat del forjat, mur o barandat travessat el corresponent floró 
tapajuntes, preferentment del mateix material. 

11.2.9 MUNTATGE. 

El muntatge haurà de ser realitzat per personal especialitzat que tindrà atenció tant de 
l’aspecte funcional com de l’estètica segons la correcta pràctica de l’ofici. 

La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés a elements, aparells 
d’indicació o regulació que requereixin inspecció periòdica o manteniment. Haurà de ser  

Possible un còmode desmuntatge per a reparació o eventual substitució de qualsevol 
part. 

La decisió de la Direcció Tècnica serà definitiva per a l’acceptació del muntatge. 

Prèviament a la posada en servei total o parcial de la instal·lació, fins i tot per a efectuar 
proves, haurà de procedir-se a un buidatge i neteja de la xarxa de canonades afectada, a fi de 
retirar del seu interior tots els residus i brutícia que hagueren pogut quedar durant el muntatge 
(raspadures, restes de soldadura, etc.). 

Per a això es desmuntaren aquells elements o accessoris que pogueren retenir. Es 
prendran especials precaucions en el cas d’elements mòbils (bombes, vàlvules motoritzades, 
etc.), protegint-los amb malles metàl·liques en les seves connexions, les quals seran retirades 
una vegada realitzada la neteja. 

Si es produís qualsevol avaria, fins i tot transcorregut el període de garantia, per alguna 
de les causes esmentades, l'import de la reparació o substitució de l’element deteriorat serà a 
càrrec de la Signatura Adjudicatària. 

Per a evitar la introducció d’elements estranys en la xarxa de canonades, una vegada 
finalitzada la jornada de treball hauran d'obturar-se convenientment els extrems que estiguin 
oberts. 

Si la interrupció dels treballs haguera de superar els tres dies, aquesta obturació haurà de 
realitzar-se preceptivament de la forma següent: 

     a.- En els trams de canonada de diàmetre nominal igual o inferior a 50 mm. Mitjançant 
tap forjat roscat. 
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     b.- Als trams de canonada de diàmetre nominal igual o superior a 65 mm. Mitjançant 
brida de coll soldada i contrabrida cega. 

Tot l’estès horitzontal de la xarxa de canonada haurà de fer-se amb una pendent mínima 
de 5 per mil. 

La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses 
d’aire mitjançant la instal·lació de tants punts de purga i desaire com sigui necessari i 
permetent el drenatge total de tots els circuits. 

El muntatge de tota la canonada haurà d'executar-se segons les indicacions de la direcció 
tècnica, considerant que les pintes horitzontals hauran de quedar alineats per la seva banda 
superior una vegada realitzat el calorifugat i que les pintes verticals han de quedar alineats a 
eix. 

Els estesos de canonades, mentre no s’especifiqui el contrari es disposaran paral·lels o 
perpendiculars entre si i en les dues direccions ortogonals de l’estructura dels locals per on 
discorren. 

Les distàncies entre tubs hauran de permetre el muntatge de l’aïllament i permetrà una 
separació mínima de tres centímetres entre l’aïllament, brides, vàlvules, grups electre bomba i 
en general, qualsevol element muntat en canonades contigües. 

11.2.10 COL·LECTORS GALVANITZATS. 

Es construiran amb canonada de les mateixes característiques de fabricació, material i 
dimensions que les indicades en l’apartat corresponent a "canonades galvanitzades". 

Tots els treballs de construcció es realitzaran amb material en classe negra, galvanitzant-
se al bany tot el conjunt una vegada construït. 

Un dels fons es tancarà mitjançant brida de coll i brida cega d’idèntic tipus que les 
indicades en l’apartat corresponent a "canonades classe negra". Per l’altre fons es permet 
utilitzar la mateixa solució o utilitzar un fons forjat que permeti una correcta soldadura a límit. 

Els col·lectors es recolzaran sobre uns plans d’ample suficient per a permetre la lliure 
dilatació dels mateixos, deixant-se sense calorifugar la longitud corresponent al desplaçament i 
protegint la mateixa. 

Tots els suports seran galvanitzats al bany una vegada construïts. 

11.3 CANONADES DE COURE 

11.3.1 MATERIAL Y DIMENSIONS. 

Les canonades es definiran pels seus diàmetres interiors i exteriors o bé per l'interior i la 
grossària de la paret, expressades en mm ajustant-se a la norma UNEIX 37.116 per a tubs 
estesos sense soldadura. 

     Toleràncies: 
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        Mesura                          Diàmetre interior 

     Fins a 10 mm.                       +/- 0è15 

    de 10 a 18 mm.                     +/- 0è15 

    de 18 a 30 mm.                     +/- 0è15. 

 

     Tolerància de grossària de +/- 10%. 

     Tolerància de longitud: per a tubs de llarg fix, de 0 a 5 mm. 

     Tolerància en rectitud: fletxa màxima per a tubs durs de 2 mm/m. 

     Tolerància d'ovalación: serà de l'1% només aplicable en tubs de grossària menor al 
3% del valor del diàmetre exterior. 

El coure serà de primera qualitat amb una puresa mínima del 99,75% i una densitat de 
8,88 gr/cm3. 

Els tubs seran cilíndrics, de grossària constant i les superfícies exterior i interior seran 
llises i exemptes de ratlladures, taques, bombaments, picadures o plecs. 

Es permetran defectes que interessen menys de l'1/10 del grossor. 

Es rebutjarà tot tub amb senyals d’haver estat llimat, tant en parets rectes com en corbes. 

La resistència a la tracció serà: per a coure recuit de 20 kg/mm2, per al coure semidur de 
30 kg/mm2. I per al coure dur de 37 kg/mm2. 

11.3.2 UNIONS. 

Els tubs s’uniran mitjançant maneguins per mitjà de soldadura capil·lar, previ decapatge 
de les parets a soldar. 

Els maneguins i accessoris seran de coure. La soldadura capil·lar serà del tipus fort 
(aliada al 50% de coure com a mínim i exempta de metal·loides, alumini, mercuri i antimoni. El 
punt de fusió màxim serà de 850 ºC.). 

11.3.3 CORBES I CANVIS DE DIRECCIÓ. 

Para la realització de corbes, bifurcacions, derivacions y canvis de direcció se utilitzarà 
peces de coure de les mateixes característiques de qualitat i dimensions que les especificades 
respecte a les canonades. 

11.3.4 PROVES 
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Tota la xarxa de canonades es provarà a una pressió mínima d'1,5 vegades la pressió 
nominal (PN) amb un mínim de 15 kg/cm2. 

La durada mínima de les proves serà de 5 hores, no havent d'apreciar-se durant aqueix 
temps la més mínima fuga. 

 

Les proves de pressió es realitzaran prèviament a qualsevol treball de protecció o 
calorifugat de la xarxa de canonades. 

En els casos en què, intercalats a la xarxa de canonades, existiren elements la pressió de 
la qual prova sigui menor a la xarxa de canonades, la prova de pressió d’aquesta es realitzarà 
per trams, aïllant o desmuntant els elements esmentats. 

Posteriorment es realitzarà una nova sessió de proves a la màxima pressió d’assaig 
admesa pels elements que siguin desmuntats o aïllats. 

No es considerarà provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades en tant no 
existeixi per escrit la conformitat de la Direcció Tècnica. 

11.3.5 AÏLLAMENT. 

S’utilitzaran coquetes tipus ARMAFLEX-ARMSTRONG d’un grossor nominal de paret de 
3/8" equivalent a 9,5 mm. 

Es disposaran amb juntes alternades, perfectament adherides i segellades amb adhesius, 
formant barrera cortavapor exterior i absolutament estanca. 

S’aïllarà la totalitat de la xarxa de canonades de lampisteria. Únicament es deixaran 
d’aïllar aquells trams en què la distància entre dos elements no aïllats sigui inferior a dues 
vegades el diàmetre nominal de la canonada. 

L’aïllament es col·locarà després de tractar la superfície exterior de la xarxa tal com 
prescriu l’apartat "Protecció" (canonades galvanitzades) i una vegada efectuades les proves de 
pressió. 

L’aïllament s’interromprà a les vàlvules, brides, dilatadors, filtres, etc., deixant l’espai 
necessari per al desmuntatge i extracció dels caragols. 

11.3.6 DILATADORS I CONNEXIONS ELÀSTIQUES. 

S’intercalaran tants jocs de dilatadors de pulmó de la PN de servei i unions per brides 
com siguin necessaris per a permetre la dilatació de les canonades sense que aquestes 
suporten o transmeten esforços excessius a la resta d’elements de la instal·lació o construcció. 

S’intercalaran tants jocs d’antivibradors o connexions elàstiques de la PN de servei com 
siguin necessaris per a aconseguir que cap element transmeti vibracions a la xarxa de 
canonades, ni aquesta a la resta d’elements de la instal·lació o construcció. 
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Encara que la relació de materials no es trobi expressament indicada, el seu import es 
considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà cap càrrec per aquests conceptes.  

11.3.7 SUPORTS I SUSPENSIONS. 

Tots els elements suspensores hauran de suportar les canonades plenes del fluid que 
transporten amb un factor de sobrecàrrega de 5 vegades el pes màxim, sense que existeixin 
moviments innecessaris, així com tampoc interferències amb altres instal·lacions. 

 

Els suports es distanciaran els valors següents: 

 

 SUPORTS 

TUB DN TIPUS METALL DISTÀNCIA MÀXIMA 

   TRAM 
HORITZONTAL TRAM VERTICAL 

15 ABRAÇADORA O 
PINÇA (1) 

LLAUTÓ, COURE O 
HIERRO 
GALVANITZAT (2) 

1 1,5 

15-25 ABRAÇADORA O 
PINÇA (1) 

LLAUTÓ, COURE O 
HIERRO 
GALVANITZAT (2) 

1,5 2 

25-40 ABRAÇADORA 
LLAUTÓ, COURE O 
HIERRO 
GALVANITZAT (2) 

2,5 3 

 

(1).- S’admetrà la pinça metàl·lica només per a interiors. 

         En canvis de direcció i extrems de canonada, les subjeccions seran amb 
abraçadora. 

(2).- Ha d'intercalar-se entre el tub de coure i l’abraçadora de ferro galvanitzat una  
protecció aïllant, tipus cinta adhesiva o semblant, sempre que estigui a l’exterior. 

Qualsevol tipus de suport, necessari en tota instal·lació, inclourà palometes, brides, 
roglassos, angulars, o qualsevol element necessari per a completar la subjecció o suspensió. 

L'instal·lador s’abstindrà totalment de subjectar els suports o penjadors en el formigó 
pretesat, cels rasos, canonades d’obra, instal·lació, conductes, etc., sempre que no compte 
amb l’aprovació explícita de la Direcció Tècnica. 

11.3.8 PASSAMURS. 

En els passos de forjats, murs, barandats i en general, qualsevol element constructiu, es 
col·locaran passatubs d’acer galvanitzat al bany de diàmetre suficient per a contenir la 
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canonada i coquetes. El conjunt contratub i coqueta haurà de sobreeixir 100 mm. a un costat i a 
l’altre de l’element travessat. 

Es disposarà a cada costat del forjat, mur o barandat travessat el corresponent floró 
tapajuntes, preferentment del mateix material. 

 

 

11.3.9 MUNTATGE. 

El muntatge haurà de realitzar-se  per personal especialitzat que tindrà atenció tant de 
l’aspecte funcional com de l’estètica segons la correcta pràctica de l’ofici. 

La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés a elements, aparells 
d’indicació o regulació que requereixin inspecció periòdica o manteniment. Haurà de ser 
possible un còmode desmuntatge per a reparació o eventual substitució de qualsevol part. 

La decisió de la Direcció Tècnica serà definitiva per a l’acceptació del muntatge. 

Prèviament a la posada en servei total o parcial de la instal·lació, fins i tot per a efectuar 
proves, haurà de procedir-se a un buidatge i neteja de la xarxa de canonades afectada, a fi de 
retirar del seu interior tots els residus i brutícia que hagueren pogut quedar durant el muntatge 
(raspadures, restes de soldadura, etc.). 

Per a això es desmuntaran aquells elements o accessoris que pogueren retenir. Es 
prendran especials precaucions en el cas d’elements mòbils (bombes, vàlvules motoritzades, 
etc.), protegint-los amb malles metàl·liques en les seves connexions, les quals seran retirades 
una vegada realitzada la neteja. 

Si es produeix qualsevol avaria, fins i tot transcorregut el període de garantia, per alguna 
de les causes esmentades, l'import de la reparació o substitució de l’element deteriorat serà a 
càrrec de la Signatura Adjudicatària. 

Per a evitar la introducció d’elements estranys en la xarxa de canonades, finalitzada la 
jornada de treball hauran d'obturar-se convenientment els extrems que estiguin oberts. 

Si la interrupció dels treballs haguera de superar els tres dies, aquesta obturació haurà de 
realitzar-se de la forma següent: 

     a.- En els trams de canonada de diàmetre nominal igual o inferior a 50 mm. Mitjançant 
tap forjat roscat. 

     b.- Als trams de canonada de diàmetre nominal igual o superior a 65 mm. Mitjançant 
brida de coll soldada i contrabrida cega. 

Tot l’estès horitzontal de la xarxa de canonada haurà de fer-se amb una pendent mínima 
de 5 per mil. 
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La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses 
d’aire mitjançant la instal·lació de tants punts de purga i desaire com sigui necessari i 
permetent el drenatge total de tots els circuits. 

El muntatge de tota la canonada haurà d'executar-se segons les indicacions de la direcció 
tècnica, considerant que les pintes horitzontals hauran de quedar alineats per la seva banda 
superior una vegada realitzat el calorifugat i que les pintes verticals han de quedar alineats a 
eix. 

Els estesos de canonades, mentre no s’especifiqui el contrari es disposaran paral·lels o 
perpendiculars entre si i en les dues direccions ortogonals de l’estructura dels locals per on 
discorren. 

Les distàncies entre tubs hauran de permetre el muntatge de l’aïllament i permetrà una 
separació mínima de tres centímetres entre l’aïllament, brides, vàlvules, grups electre bomba i 
en general qualsevol element muntat en canonades contigües. 

Totes les connexions a la canonada de coure quan aquesta està encastada en barandats 
verticals, a aparells i/o aixetes, es realitzarà mitjançant el corresponent element d’enllaç que 
permeti la correcta manipulació i/o substitució de l’equip connectat. 

11.3.10 DESAIRES. 

Seran de tipus manual, construïts mitjançant T forjada de boques iguals del mateix 
diàmetre exterior i interior que la canonada en què vaja muntada, soldada a límit de la mateixa. 

A la boca lateral que haurà de quedar perfectament horitzontal se li soldarà un tram de 
canonada de diàmetre nominal mínim de 100 mm. I no inferior al DN de la canonada i de 
longitud 1,5 vegades el seu diàmetre. 

La part superior s’obturarà amb un fons forjat soldat a límit, proveït al seu centre d’un 
ràcord soldat de 10 mm. De diàmetre nominal. 

Quant als materials, dimensions, característiques i soldadures d’aquests elements, se 
seguiran les normes indicades en l’apartat corresponent cridat "Canonades". 

11.3.11 DESAIRES AUTOMÀTICS. 

S’implantaran situant un eliminador automàtic d’aire de les característiques que s'indiqui 
en la relació de materials sobre una botella de separació. 

Aquesta botella es construirà mitjançant T forjada de boques iguals del mateix diàmetre 
exterior i interior que la canonada en què vaja muntada. 

La unió de l'esmentada T serà per soldadura a límit en el cas de canonada negra i 
roscada (DN iguals o inferiors a 50 mm.), o mitjançant brides (DN iguals o superiors a 65 mm.), 
en el cas de canonada galvanitzada. 

En el cas d’unió roscada amb canonada galvanitzada, la T serà galvanitzada al bany. 
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En el cas d’unió mitjançant brides amb la canonada galvanitzada, la T serà de classe 
negra, soldant-se les brides i realitzant tot el conjunt en l'esmentada classe. Es galvanitzarà al 
bany la totalitat del conjunt una vegada construït. 

A la boca lateral de la T, que haurà de quedar totalment horitzontal, se li unirà (seguint les 
normes d’unió indicades) un tram de canonada de diàmetre nominal mínim de 100 mm. I no 
inferior al DN de la canonada, de longitud 1,5 vegades el seu diàmetre. 

La part superior s’obturarà amb un fons forjat soldat a límit i proveït al seu centre d’un 
ràcord soldat del mateix diàmetre nominal que el de la connexió de l'eliminador proveït en cada 
cas. 

Sobre aquesta connexió de desaire s’instal·larà l'eliminador automàtic d’aire intercalant 
una vàlvula de comporta per a revisió i substitució. 

La canonada de descàrrega es conduirà fins al punt previst sense realitzar sifons que 
pogueren retenir l’aigua que eventualment pugui eliminar-se. 

En general, i pel que fa a materials, dimensions, característiques, soldadures i unions, se 
seguiran les normes indicades en l’apartat corresponent a "Canonades". 

 

11.4 CANONADES DE POLIPROPILÈ 

11.4.1 CORBES I CANVIS DE DIRECCIÓ. 

Para la realització de corbes, bifurcacions, derivacions y canvis de direcció se utilitzarà 
peces de polipropilè de les mateixes característiques de qualitat i dimensions que les 
especificades respecte a les canonades. 

11.4.2 PROVES 

Tota la xarxa de canonades es provarà a una pressió mínima d'1,5 vegades la pressió 
nominal (PN) amb un mínim de 15 kg/cm2. 

La durada mínima de les proves serà de 5 hores, no havent d'apreciar-se durant aqueix 
temps la més mínima fuga. 

Les proves de pressió es realitzaran prèviament a qualsevol treball de protecció o 
calorifugat de la xarxa de canonades. 

En els casos en què, intercalats a la xarxa de canonades, existiren elements la pressió de 
la qual prova sigui menor a la xarxa de canonades, la prova de pressió d’aquesta es realitzarà 
per trams, aïllant o desmuntant els elements esmentats. 

Posteriorment es realitzarà una nova sessió de proves a la màxima pressió d’assaig 
admesa pels elements que siguin desmuntats o aïllats. 
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No es considerarà provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades en tant no 
existeixi per escrit la conformitat de la Direcció Tècnica. 

11.4.3 AÏLLAMENT. 

S’utilitzaran coquetes tipus ARMAFLEX-ARMSTRONG d’un grossor nominal de paret de 
3/8" equivalent a 9,5 mm. 

Es disposaran amb juntes alternades, perfectament adherides i segellades amb adhesius, 
formant barrera cortavapor exterior i absolutament estanca. 

S’aïllarà la totalitat de la xarxa de canonades de lampisteria. Únicament es deixaran 
d’aïllar aquells trams en què la distància entre dos elements no aïllats sigui inferior a dues 
vegades el diàmetre nominal de la canonada. 

L’aïllament es col·locarà després de tractar la superfície exterior de la xarxa tal com 
prescriu l’apartat "Protecció" i una vegada efectuades les proves de pressió. 

L’aïllament s’interromprà a les vàlvules, brides, dilatadors, filtres, etc., deixant l’espai 
necessari per al desmuntatge i extracció dels caragols. 

11.4.4 DILATADORS I CONNEXIONS ELÀSTIQUES. 

S’intercalaran tants jocs de dilatadors de pulmó de la PN de servei i unions per brides 
com siguin necessaris per a permetre la dilatació de les canonades sense que aquestes 
suporten o transmeten esforços excessius a la resta d’elements de la instal·lació o construcció. 

S’intercalaran tants jocs d’antivibradors o connexions elàstiques de la PN de servei com 
siguin necessaris per a aconseguir que cap element transmeti vibracions a la xarxa de 
canonades, ni aquesta a la resta d’elements de la instal·lació o construcció. 

Encara que la relació de materials no es trobi expressament indicada, el seu import es 
considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà cap càrrec per aquests conceptes.  

11.4.5 SUPORTS I SUSPENSIONS. 

Tots els elements suspensores hauran de suportar les canonades plenes del fluid que 
transporten amb un factor de sobrecàrrega de 5 vegades el pes màxim, sense que existeixin 
moviments innecessaris, així com tampoc interferències amb altres instal·lacions. 

 

Els suports es distanciaran els valors següents: 

 

 SUPORTS 

TUB DN TIPUS MATERIAL DISTÀNCIA MÀXIMA 
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 SUPORTS 

   TRAM 
HORITZONTAL TRAM VERTICAL 

15 ABRAÇADORA O 
PINÇA (1) POLIPROPILÈ 1 1,5 

15-25 ABRAÇADORA O 
PINÇA (1) POLIPROPILÈ 1,5 2 

25-40 ABRAÇADORA POLIPROPILÈ 2,5 3 

 

Qualsevol tipus de suport, necessari en tota instal·lació, inclourà palometes, brides, 
roglassos, angulars, o qualsevol element necessari per a completar la subjecció o suspensió. 

L'instal·lador s’abstindrà totalment de subjectar els suports o penjadors en el formigó 
pretesat, cels rasos, canonades d’obra, instal·lació, conductes, etc., sempre que no compte 
amb l’aprovació explícita de la Direcció Tècnica. 

11.4.6 PASSAMURS. 

En els passos de forjats, murs, barandats i en general, qualsevol element constructiu, es 
col·locaran passatubs al bany de diàmetre suficient per a contenir la canonada i coquetes. El 
conjunt contratub i coqueta haurà de sobreeixir 100 mm. a un costat i a l’altre de l’element 
travessat. 

Es disposarà a cada costat del forjat, mur o barandat travessat el corresponent floró 
tapajuntes, preferentment del mateix material. 

11.4.7 MUNTATGE. 

El muntatge haurà de realitzar-se  per personal especialitzat que tindrà atenció tant de 
l’aspecte funcional com de l’estètica segons la correcta pràctica de l’ofici. 

La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés a elements, aparells 
d’indicació o regulació que requereixin inspecció periòdica o manteniment. Haurà de ser 
possible un còmode desmuntatge per a reparació o eventual substitució de qualsevol part. 

La decisió de la Direcció Tècnica serà definitiva per a l’acceptació del muntatge. 

Prèviament a la posada en servei total o parcial de la instal·lació, fins i tot per a efectuar 
proves, haurà de procedir-se a un buidatge i neteja de la xarxa de canonades afectada, a fi de 
retirar del seu interior tots els residus i brutícia que hagueren pogut quedar durant el muntatge 
(raspadures, restes de soldadura, etc.). 

Per a això es desmuntaran aquells elements o accessoris que pogueren retenir. Es 
prendran especials precaucions en el cas d’elements mòbils (bombes, vàlvules motoritzades, 
etc.), protegint-los amb malles metàl·liques en les seves connexions, les quals seran retirades 
una vegada realitzada la neteja. 
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Si es produeix qualsevol avaria, fins i tot transcorregut el període de garantia, per alguna 
de les causes esmentades, l'import de la reparació o substitució de l’element deteriorat serà a 
càrrec de la Signatura Adjudicatària. 

Per a evitar la introducció d’elements estranys en la xarxa de canonades, finalitzada la 
jornada de treball hauran d'obturar-se convenientment els extrems que estiguin oberts. 

Si la interrupció dels treballs haguera de superar els tres dies, aquesta obturació haurà de 
realitzar-se de la forma següent: 

     a.- En els trams de canonada de diàmetre nominal igual o inferior a 50 mm. Mitjançant 
tap forjat roscat. 

     b.- Als trams de canonada de diàmetre nominal igual o superior a 65 mm. Mitjançant 
brida de coll soldada i contrabrida cega. 

Tot l’estès horitzontal de la xarxa de canonada haurà de fer-se amb una pendent mínima 
de 5 per mil. 

La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses 
d’aire mitjançant la instal·lació de tants punts de purga i desaire com sigui necessari i 
permetent el drenatge total de tots els circuits. 

El muntatge de tota la canonada haurà d'executar-se segons les indicacions de la direcció 
tècnica, considerant que les pintes horitzontals hauran de quedar alineats per la seva banda 
superior una vegada realitzat el calorifugat i que les pintes verticals han de quedar alineats a 
eix. 

Els estesos de canonades, mentre no s’especifiqui el contrari es disposaran paral·lels o 
perpendiculars entre si i en les dues direccions ortogonals de l’estructura dels locals per on 
discorren. 

Les distàncies entre tubs hauran de permetre el muntatge de l’aïllament i permetrà una 
separació mínima de tres centímetres entre l’aïllament, brides, vàlvules, grups electre bomba i 
en general qualsevol element muntat en canonades contigües. 

Totes les connexions a la canonada de polipropilè quan aquesta està encastada en 
barandats verticals, a aparells i/o aixetes, es realitzarà mitjançant el corresponent element 
d’enllaç que permeti la correcta manipulació i/o substitució de l’equip connectat. 

11.4.8 DESAIRES. 

Seran de tipus manual, construïts mitjançant T forjada de boques iguals del mateix 
diàmetre exterior i interior que la canonada en què vaja muntada, soldada a límit de la mateixa. 

A la boca lateral que haurà de quedar perfectament horitzontal se li soldarà un tram de 
canonada de diàmetre nominal mínim de 100 mm. I no inferior al DN de la canonada i de 
longitud 1,5 vegades el seu diàmetre. 

La part superior s’obturarà amb un fons forjat soldat a límit, proveït al seu centre d’un 
ràcord soldat de 10 mm. De diàmetre nominal. 
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Quant als materials, dimensions, característiques i soldadures d’aquests elements, se 
seguiran les normes indicades en l’apartat corresponent cridat "Canonades". 

11.4.9 DESAIRES AUTOMÀTICS. 

S’implantaran situant un eliminador automàtic d’aire de les característiques que s'indiqui 
en la relació de materials sobre una botella de separació. 

Aquesta botella es construirà mitjançant T forjada de boques iguals del mateix diàmetre 
exterior i interior que la canonada en què vaja muntada. 

La unió de l'esmentada T serà per soldadura a límit en el cas de canonada negra i 
roscada (DN iguals o inferiors a 50 mm.), o mitjançant brides (DN iguals o superiors a 65 mm.), 
en el cas de canonada galvanitzada. 

A la boca lateral de la T, que haurà de quedar totalment horitzontal, se li unirà (seguint les 
normes d’unió indicades) un tram de canonada de diàmetre nominal mínim de 100 mm. I no 
inferior al DN de la canonada, de longitud 1,5 vegades el seu diàmetre. 

La part superior s’obturarà amb un fons forjat soldat a límit i proveït al seu centre d’un 
ràcord soldat del mateix diàmetre nominal que el de la connexió de l'eliminador proveït en cada 
cas. 

Sobre aquesta connexió de desaire s’instal·larà l'eliminador automàtic d’aire intercalant 
una vàlvula de comporta per a revisió i substitució. 

La canonada de descàrrega es conduirà fins al punt previst sense realitzar sifons que 
pogueren retenir l’aigua que eventualment pugui eliminar-se. 

En general, i pel que fa a materials, dimensions, característiques, soldadures i unions, se 
seguiran les normes indicades en l’apartat corresponent a "Canonades". 

 

 

11.5 APARELLS SANITARIS. 

11.5.1 CONDICIONES GENERALS. 

Tots els aparells sanitaris seran del material i de la marca especificada en el pressupost, 
completament nous i lliures de defectes, amb garantia d’exigir les especificacions de duresa, 
absorció, cuarteamiento i resistència als àcids. 

Aniran equipats amb aixetes i valvulería que s’indiqui en pressupost, completament noves 
i lliures de defectes, tant al seu interior com a l’exterior, amb garantia d’exigir les 
especificacions d’estanqueïtat, durabilitat, gasto i sorolls segons la categoria de l’edifici. 

S’instal·laran d’acord amb les instruccions que els subministradors adjunten amb els 
aparells. 
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Cada aparell serà assajat per a assegurar un bon funcionament, com la maniobra 
d'aixetes i sistemes de buidatge, que serà fàcil i sense defectes, eficàcia de les cisternes, 
mecanismes dels inodors, ompliment i buidatge d’aparells satisfactori, i eliminació de sorolls i 
vibracions a la pressió de servei. 

En els preus dels aparells s’entendran inclosos tots aquells elements necessaris per a 
tals aparells, encara que no es troben definits específicament. És a dir, que els preus 
correspondran a aparells complets i totalment acabats, amb tots els seus accessoris. 

La intercomunicació en els aparells, entre la xarxa d’aigües netes i la d’aigües usades, no 
haurà de ser possible, per la qual cosa la distribució d’aigua als mateixos haurà d’efectuar-se 
sempre per la part superior. 

Els sobreeixidors dels aparells sanitaris estaran units al desaigua abans del sifó 
corresponent i seran capaços d’impedir el sobeixi de l’aigua tenint el desaigua tancat i almenys 
un aixeta oberta amb un cabal de 0,15 lts/seg. 

Tots els taps d’accionament no mecànics hauran d’anar proveïts del seu corresponent 
cadeneta de material inoxidable amb una forma apropiada per a no es produeixin nusos durant 
el servei. Aquestes cadenes resistiran una força de tracció de 5 kg. 

La pèrdua d’aigua dels taps no podrà ser superior a 0,15 l/min. Els desaigües de tots els 
aparells sanitaris que no tinguin el sifó incorporat hauran de portar una creu de metall 
inoxidable que impedeixi el pas de sòlids capaços d’obturar-ho (el diàmetre de la vareta que 
constitueixi la creu ha de ser de l’ordre de 2 mm. Aquesta creu quedarà a uns 2 cm de la 
superfície de la vàlvula de desaigua. 

11.5.2 DEFECTES DELS APARELLS SANITARIS 

Poden afectar la col·locació, la utilització, la higiene i l’aspecte. 

Els defectes que perjudiquen la col·locació són la inclinació o fletxa de la superfície de 
suport o falta de rectitud de les arestes d’entroncament dels revestiments. No ha de 
sobrepassar un 6%. 

Defectes referents a la utilització són el buidatge incomplet. No està permès. 

Defectes que afecten la higiene. Només es considerarà quan es produeixin en una 
superfície mullada o vista. 

El corriment de l’esmalt s’admetrà quan no sigui visible a distància d’un metre o més. Els 
grans de foc hauran de ser menors de 2 mm. El crespament de la superfície de l’esmalt haurà 
de ser molt feble i les taques de color no s’admetran. 

Es podran admetre aparells amb 2 defectes de col·locació o d’higiene més 2 d’aspecte. 

11.5.3 CLASSIFICACIÓ DELS APARELLS SANITARIS PEL SEU UTILITZACIÓ. 

Lavabos. Es col·locaran amb cartells metàl·lics, i la part superior de la cubeta haurà de 
quedar a 80 cm. Del paviment. El tipus de característiques particulars del lavabo a emprar 
s’indiquen a banda. 
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Abocadors. Hauran de portar una reixeta abatible de metall. El diàmetre del tub de 
desaigua no ha de ser inferior a 8 cm. El tipus i característiques del desaigua emprat en cada 
cas s’indiquen a banda. 

Urinaris. Estaran fets d’una sola peça. El llavat es farà mitjançant fluxor de descàrrega. El 
tipus i característiques de l'urinari que s'utilitza s'especificaren en el punt corresponent de l’estat 
de mesuraments. 

11.5.4 AIXETES SANITÀRIES. 

Correspondrà al director de l'Obra decidir en cada cas el model que s’haurà d’instal·lar. 

Totes aixetes ha de subministrar-se amb els accessoris necessaris per a la seva 
instal·lació, ja sigui fixada al mur o a un aparell sanitari. 

Les aixetes han de deixar passar l’aigua lliurement quan estigui totalment oberta, sense 
que es produeixin estrangulacions de la vena líquida procedent de la canonada. 

Hauran de provocar la menor pèrdua de càrrega possible, han d’estar ben adaptades a la 
pressió i ser de fàcil manteniment. 

Es compondran de peces ben ajustades sense joc entre elles. 

Hauran de ser estanques a pressió de prova de 15 kg/cm2. I per la de servei de 4 
kg/cm2.  

El seu funcionament no haurà de produir cap soroll molest ni cap vibració. 

Les velocitats d’eixida seran inferiors a 2 m/s. 

No es permetrà la utilització d'aixetes amb maneta de porcellana o qualsevol material 
fràgil. 

Es prescriu que l’alimentació de d’aixetes sigui a través de claus de bloqueig i ajust a fi de 
permetre el desmuntatge de qualsevulla aixetes sense interrompre el servei a altres aparells 
sanitaris i al mateix temps ajustar el gasto màxim. 

11.6 XARXA D’EVACUACIÓ INTERIOR (COL·LECTORS D’APARELLS  SANITARIS) 

11.6.1 TUBS DE POLIPROPILÈ 

Fins a la connexió del muntant, les evacuacions interiors seran fetes amb canonada de 
polipropilè. 

Serà sempre canonada homologada conforme a la Norma UNEIX 53114 i NTE 155. 

Els  són els indicats en els plans. 

Les juntes cuidades amb cua especial. 
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Els suports totalment galvanitzats en calent. 

Els tancs de fixació de tipus HILTI o semblant. 

No s’admet cap goteig o fuga. 

Els passos de canonada per coberta seran amb passatubs o baines. 

La càrrega de retorn a  tracció serà 4 Kg/cm2.    

11.6.2 BAIXANTS GENERALES. 

Realitzats amb tubs de fosa metàl·lica. 

Pressió de prova 16 Kg/cm2. 

Juntes de pressió de seguretat 16 Kg/cm2. 

Control de  emprats i pendents executats, no admetent-se pendents inferiors a les 
prescrites en càlculs. 

No s’admetran passos de forjat ni baina o contratub. 

Suports en col·lectors a distància reglamentària, no admetent-se pendents i deformacions 
canonada. 

Baixades de velocitat cada 4-5 plantes mitjançant ocupació de colzes de 45è. 

L’entrega directa de WC a mitjançant Tes a 45è, no admetent-se angles superiors. 

 

Les peces de connexió a WC tipus especial PONT A MOUSSÀS, quan es combina PVC i 
fosa, serà a través de peça especial de conversió PONT A MOUSSÀS. 

Els sifons pluvials en terrassa, seran antigel. 

Els colzes d’impacte seran assegurats per peça especial que impedeix moviment. 

Les proves es faran amb connexió mànega d’incendis durant 1 hora per a garantir 
estanquitat. 

Les columnes fecals tindran ventilació en planta superior. 

En col·lectors les entregues verticals  es faran mitjançant Tes amb capçal registrable. 

Cada 10 m. De col·lector s’efectuarà un bisell de registre i neteja. 

L’entrega a col·lectors Servei Municipal, s’efectuarà segons Normativa de tal servei. 

Per a tubs polipropilè, mateixa Norma i a més les UNEIX 53114, 53020, 53118 I 53196. 
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11.7 PROVES I ASSAJOS DE LA INSTAL·LACIÓ. 

11.7.1 GENERALS. 

L'instal·lador, una vegada acabats els treballs garantirà davall aquest contracte, que tots 
els sistemes estan preparats per a una operació mecànica perfecta d’acord amb tots els termes 
legals i restriccions, i de conformitat amb la millor pràctica. 

Aquelles instal·lacions, proves i assajos d’instal·lacions legalitzades pel Ministeri 
d’indústria o un altre organisme oficial, es faran segons les dites normes. 

A més de qualsevol altra referència indicada en aquestes especificacions amb relació a 
proves i posada en marxa, l'instal·lador estarà obligat per aquesta secció de les 
especificacions, a provar, posar en marxa i deixar en perfecte estat de funcionament tots els 
sistemes i accessoris requerits davall el contracte d’instal·lacions de lampisteria. 

L'instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d’aquest projecte i hauran de 
ser aprovats per la Direcció abans de la seva acceptació. Les canonades que hagin d’anar 
encastades, subterrànies o baix cel ras, s’assajaran abans que queden ocultes. L'instal·lador 
subministrarà l’equip i aparells necessaris per als assajos. 

Es realitzaran els següents assajos generals: 

     - Examen visual del seu aspecte. 

     - Comprovació de dimensions, grossors i rectitud. 

     - Proves d’estanqueïtat. 

     - Proves de ruptura per pressió hidràulica interior. 

11.7.2 DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA. 

Definides anteriorment en cada tipologia de conducte. 

11.7.3 DE XARXA D’EVACUACIÓ. 

Els assajos de la xarxa d’evacuació es realitzaran immediatament després de col·locades 
totes les canonades i abans de rematar els murs, sostres i terres per on hagin d’anar 
encastades aquestes canonades. 

     Hauran de patir, almenys, una de les proves següents: 

     - D’aigua. 

     - D’aire. 

     - A les olors. 

     - Al fum. 
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Prova d’aigua. 

Es realitzarà omplint d’aigua tota la canonada de descàrrega i ventilació, comprovant que 
el nivell es manté constant. 

Per a efectuar l’assaig es taparan prèviament totes les boques i obertures dels tubs. 

La pressió a què ha d’estar l’aigua no ha de ser inferior a 5 m.C.A. Ni superior als 15 
m.C.A. 

Si la xarxa és molt extensa convé anar provant-la per trams durant la seva execució, 
sense que aquestes excloguin la necessitat d’efectuar la prova completa de tota la xarxa. 

 

Prova d'Aire. 

Es tancaran totes les boques i s’introduirà aire a una pressió equivalent a 3 o 4 m.C.A. Un 
manòmetre introduït en un tub de la xarxa assenyalarà si hi ha alguna pèrdua. 

Quan s'acusi alguna fuga i no es vegi fàcilment es fregarà amb aigua i sabó a les zones 
on se sospiti pugui estar la dita fuga. 

Durant la prova, els sifons hauran d’estar buits i obturats. 

 

Prova d’olors. 

S’usarà oli de menta o un altre que produeixi un olor forta. Durant la prova tots els orificis 
han d’estar hermèticament tancats. 

En la base de la columna en què es realitzi l’assaig es buidaran 30 gr. D’oli de menta i 4 o 
5 litres d’aigua bullint per cada 10 m. De longitud de la columna. 

L’extrem superior de la columna es deixa oberta i es tanca hermèticament immediatament 
després de percebre l’olor. 

Durant la prova, els sifons hauran d’estar buits i obturats. 

 

Prova de fum. 

Es farà col·locant en la base de la columna oli mineral i cremant-ho, quan el fum que es 
produeixi arribi a l’extrem superior de la columna es tapa aquest. Si hi ha alguna fuga, l’olor i el 
fum acusaran la zona on es produeix la dita pèrdua. 

És aconsellable per a aquesta prova emprar una màquina productora de fum i omplir la 
xarxa de fum a una pressió de 3 a 4 m.C.A. Si no hi ha fugues de fum i els tancaments 
hidràulics dels sifons no cedeixen durant 15 minuts, fet que es nota per les fluctuacions de la 
pressió de la màquina, s’admet que la xarxa és impermeable al pas d’aire i gasos. 
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11.7.4 D’APARELLS SANITARIS. 

Per a aquests assajos se seguiran els descrits en les recomanacions de lampisteria i 
sanejament de d’institut Eduardo Torroja de la Construcció i Ciment. 

Assajos generals. 

Cada aparell s’assajarà separadament per a assegurar el seu bon funcionament. 

Ceràmica sanitària. 

Es faran assajos de resistència a variacions de temperatura, duresa de l’esmalt, de 
continuïtat a la capa d’esmalt, d’absorció i de resistència als àcids. 

Assajos de la porcellana. 

Es faran assajos de duresa, absorció, cuarteamientos i resistència als àcids. 

Aixetes Sanitària. 

Se sotmetrà a assajos d’estanqueïtat, durabilitat, gasto i sorolls. 

11.7.5 MUNTATGE. 

Aquesta prova té com a objecte posar en evidència els possibles errors de muntatge. 

Després que s’hagin col·locat tots els aparells i s’hagin efectuat totes les connexions, 
s’assajarà el sistema complet de desaigua, ventilació i sistemes d’aigua. 

Si els assajos o inspeccions posen de manifest defectes de materials o treballs 
defectuosos, es desmuntaran i reemplaçaran, repetint-se després els assajos. 

Les reparacions de canonades i accessoris es faran sempre amb materials nous. 
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12 NORMES D’EXECUCIÓ. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT. 

12.1 NORMES TÈCNIQUES GENERALS. 

La instal·lació de sanejament es realitzarà, d’acord amb la vigent norma tecnològica de 
l’edificació NTE. 

Es tindrà en compte, a més, els documents següents: 

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball segons Decret 432/1971 de març i Ordre 
de 9 de març de 1971 per la qual s’aprova l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
treball. 

Norma UNEIX-EN 877:2000. Tubs i accessoris de fosa grisa per a evacuació d’aigües 
pluvials i residuals. Unions mitjançant extrems lisossin endolls. 

Normes UNEIX d’obligat compliment. 

Altres normes UNEIX relatives a instal·lacions de sanejament. 

Normes de la companyia subministradora. 

Directives comunitàries CE. 

És competència de l'Instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei de les 
xarxes de desaigües, d’acord amb les característiques tècniques, implantació i qualitats 
previstes en els Documents de Projecte. 

El muntatge haurà de ser de primera qualitat i complet. Les canonades no hauran 
d’enterrar-se, ni ocultar-se, fins a haver estat inspeccionades, provades i aprovat el 
corresponent certificat de proves per la Direcció d'Obra. 

Així mateix, els tubs es tendiran i muntaran en sentit ascendent amb els pendents i 
alineacions indicades en els plans o si no n’hi ha per la Direcció Facultativa de l'Obra. 

L’execució es controlarà per mitjà d’inspeccions periòdiques ben sovint d’una cada 100 
ml. 

La valoració dels resultats de les inspeccions d’execució es realitzarà segons el criteri de 
la Direcció d'Obra, qui rebutjarà la part d’obra que es consideri com defectuosa. Totes les 
xarxes de canonades seran de polipròpilè, a excepció de què s’indiquen en els Documents de 
Projecte. 

12.2 CANONADES. 

 

Les canonades seran de polipropilè, circulars i amb limitacions i toleràncies segons 
normativa. 
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Les xarxes destinades a desaigües, baixants fecals, pluvials i mixtes, seran llises per 
ambdós extrems (sense encolar) i hauran de complir amb normativa UNEIX 53114. 

Les  canonades  que  s’utilitzen   en   canalitzacions  subterrànies,  enterrades  o no  
(col·lectors  i  xarxes  de sanejament), hauran de reunir tots els condicionants exigits en la  
normativa  vigent  per a  aquest  tipus d’instal·lacions (UNEIX - 53.332-81). La grossària mínim 
per a les canonades de desaigua i baixant fecals o mixtes serà de 3,2 mm., sigui quin sigui el 
seu diàmetre nominal. 

En totes les canonades que passen a través de forjats, murs o soleres, s’haurà d’instal·lar 
prèviament un passatub. 

Totes les desviacions o canvis de direcció es realitzaran utilitzant accessoris tipus. En cap 
cas, es manipularà, ni corbarà el tub. En cap cas, es podran muntar canonades amb 
contrapendent o horitzontals (pendent zero). 

La subjecció de les canonades s’haurà de realitzar mitjançant abraçadores de ferro 
galvanitzat (diàmetres grans) o polipropilè (diàmetres xicotets). En cap cas, seran abraçadores 
del tipus estrenyi. 

Les canonades es tallaran únicament amb les ferramentes adequades i normalitzades. 
Després de cada tall s’hauran d’eliminar les rebaves, tant interiors, com exteriors, mitjançant 
escatat. Tots els talls s’hauran de realitzar perpendiculars a l’eix de la canonada. Les 
dimensions de tots els tubs seran, com a mínim, les reflectides en els Documents de Projecte. 

Les seccions dels baixants es mantindran constants en tot el seu recorregut, mantenint la 
seva verticalitat i alineació i no permetent-se, en cap cas, inclinacions superiors a 2n amb 
relació a la vertical. 

Totes les baixants fecals i mixtes disposaran, almenys, de ventilació primària, consistent 
a prolongar la vertical, superant la coberta de l’edifici en 0,5 m. per a cobertes no transitables i 
en 2 m. Mínim per a cobertes transitables o amb possibilitat de transmissió d’olors a l'interior de 
l’edifici, per qualsevol de les instal·lacions annexes projectades. En tot cas, portaran accessori 
que garanteixi l’estanquitat permanent del reme't entre impermeabilitat i canonada. Tota la 
canonada al seu extrem portarà terminal de ventilació per a d’impediment d’entrada d’aigua i la 
resta d’objectes aliens a la instal·lació. Per a les baixants mixtes s’instal·larà la corresponent 
caldereta (sifònica), cohesionada en paral·lel amb la baixants i totalment estanca. 

Sempre que s’instal·li columna de ventilació paral·lela a la xarxa general d'abaixen-te 
fecal o mixta, la interconnexió entre ambdues es realitza amb accessoris estàndard i de tal 
forma que estigui realitzada la dita interconnexió en el sentit invers al flux de les aigües. 

Totes les aigües de recollides en coberta i garatges hauran de realitzar-se a través dels 
corresponents albellons del tipus sifònic de polipropilè exempt de plastificades. L’estanquitat 
entre l’impermeabilitzant i l'albelló es realitzarà mitjançant estrenyi del tipus mecànic. 
L'impermeabilitzant es protegirà amb una brida de material plàstic. 

Les unions entre canonada i accessoris es realitzaran mitjançant soldadura en un dels 
seus extrems i junta lliscant en l’altre, muntant-se la canonada a mitja carrera de la copa, a fi de 
poder absorbir les dilatacions o contraccions que es produeixin. S’hauran de crear punts fixos 
en tots els accessoris de l'abaixente. Així mateix, la unió de cada abaixen-te al col·lector 
horitzontal general es realitzarà mitjançant accessori proveït de junta lliscant i sempre  amb  
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accessori  de registre  del  tipus roscat. S’instal·laran registres cada 15 m. Màxim de trams 
horitzontals. A més, s’instal·laran dilatadors en trams llargs. 

En tota la canonada en què la generatriu queda a més de 25 cm. Del forjat que la 
sustenta, els punts fixos d'ancoratge s’hauran de realitzar mitjançant cadiretes o trapezis de 
fixació, per mitjà de tibant ancorats al forjat en els dos sentits, a fi d’evitar possibles 
desplaçaments per bombament del suport. 

Es crearan punts fixos en tots els accessoris de l'abaixente, situant la corresponent 
abraçadora a l’allotjament previst en l’accessori para tal fi, i rebent les mateixes als elements 
estructurals. 

12.3 DESAIGÜES INTERIORS. 

En cap cas, s’empraran canonades de diàmetre menor a 32 mm. I la grossària mínim 
d’aquestes haurà de ser de 3,2 mm. 

La canonada, d’anar penjada la instal·lació, se suportarà mitjançant abraçadores de 
polipropilè amb varetes rebudes al forjat immediat superior. En tots els casos, tant instal·lacions 
penjades com no, es col·locaran els absorbidors de dilatació necessaris (anells adaptadors), 
proveint-se els punts fixos precisos per a poder contrarestar les dites dilatacions. 

Cada nucli humit anirà dotat del seu corresponent tancament hidràulic per bot sifònic 
(excepte en cuines) o individual per aparell. En cap cas, es permetrà instal·lar dues o més 
tancaments hidràulics en sèrie. 

Als bots sifònics que recullen desaigües d’urinaris no es podrà, en cap cas, connectar 
desaigües procedents d’un altre aparell sanitari. Les tapes corresponents a tots els bots 
sifònics disposaran de tancament hermètic (estanc a l’aire i a l’aigua). 

L’altura dels tancaments hidràulics en tots els sifons o bots sifònics, en cap cas, seran 
inferiors a 50 mm. I no superiors a 70 mm. Tots els tancaments hidràulics hauran de ser 
registrables i el seu accés i inspecció es realitzarà des del propi bany, neteja o cuina. En cap 
concepte, tals tancaments hidràulics, quedaran tapats o ocults per barandats, forjats, etc. Que 
dificulten o impossibiliten el seu accés i manteniment. 

Tots els sifons individuals dels aparells sanitaris hauran de ser del tipus desmuntable i 
amb registre. 

12.4 CANONADES ENTERRADES. 

Abans d'abaixar els tubs a les rases s’hauran d’examinar aquests i s’apartaran els que 
presenten deterioraments. 

Una vegada els tubs en els fons de la rasa, s’hauran d’examinar novament per a 
assegurar-se que al seu interior estiguin lliures de terra, pedres, útils de treball, etc. I es 
realitzarà el seu centrat i perfecta alineació. Una vegada aconseguit, es procedirà a calçar-los i 
recolzar-los amb material de farcit per a impedir el seu moviment. 

Cada tub haurà de centrar-se perfectament amb l'adjacent. En el cas de tenir que 
reajustar-se algun tram, haurà d'alçar-se el farciment i preparar-ho com per a la seva primera 
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col·locació. Les canonades i rases es mantindran lliures d’aigua. Per a això, el millor serà 
muntar-los sempre en sentit ascendent, assegurant el desaigua en els punts baixos. 

La unió de la canonada a la corresponent arqueta, es realitzarà sempre mitjançant un 
maneguí lliscant, arenat prèviament i rebut a l'arqueta. Aquest arenat permet ser rebut amb 
morter de ciment a l'arqueta, amb la qual cosa es garanteix la unió estanca. A l'arqueta que la 
seva fabricació és de formigó, el pas de canonada de polipropilè pel buit deixat per a tal fi a 
l'arqueta, portarà dos cordons estancs del tipus GORETEX, VOLCLAY o semblant. 

En les xarxes de sanejament enterrades sense arquetes, en les que aquestes són 
substituïdes per interconnexió mitjançant accessoris estàndard, es muntaran els registres a 
cota de sòl acabat i amb tapa estanca d’acer inoxidable. Es preveuran registres en totes les 
arrancades de xarxa, així com en tots els canvis direccionals. En els trams rectes s’instal·laran 
registres cada 15 m. com a màxim. 

En tots els casos, les xarxes de sanejament enterrades, es muntaran sobre un llit d'arena 
llavada, de 15 cm. D’altura com a mínim. De ser necessàries les abraçadores s'emplaçaran 
exactament igual que si la xarxa fora aèria, deixant aquestes per a ser rebudes a la llosa de 
formigó que conforma la solera. 

Els pendents d’aigües pluvials i fecals seran mínim de l'1% i les d’aigües de neteja, 
exclusivament, seran mínim del 0,5%. 
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13 NORMES D’EXECUCIÓ INSTALACIO DE DETECCIÒ I EXTINCIÒ              D’ 
INCENDIS. 

13.1 NORMES TÉCNIIQUES GENERALS. 

Els materials, sistemes i execució del muntatge hauran d’ajustar-se a les normes oficials 
d’àmbit nacional o local d’obligat compliment. 

En aquells casos en què no hi havia contradicció amb la normativa oficial, amb les 
Normes Tecnològiques del "Ministeri de l'Habitatge" i mentre la Direcció Tècnica no especifica 
el Contrari, l'industrial adjudicatari haurà d’ajustar-se a la normativa DIN. 

Si durant el període transcorregut entre la signatura del contracte i la recepció provisional 
de la instal·lació fossin dictades normes o recomanacions oficials noves, modificades o 
complementades les ja existents de forma tal que afectaren totalment o parcialment a la 
instal·lació, l'industrial adjudicatari queda obligat a l’adequació de la instal·lació per al 
compliment de les mateixes, comunicant-t’ho per escrit a la Direcció Tècnica perquè aquesta 
prengui les mesures que cregui oportunes. 

Haurà de tenir-se particularment en compte els següents reglaments, normatives i 
recomanacions: 

         - Normes Tecnològiques del "Ministeri de l'Habitatge". 

         - Norma Bàsica de l’edificació NBE-CPI-92, condicions de protecció contra incendis 
dels edificis. 

- Ordenances sobre normes constructives per a la prevenció d’incendis, normes 
complementàries de l’ajuntament de Barcelona. 

CANONADES GALVANITZADES. 

Material i Dimensionat 

Per a diàmetres nominals (DN) iguals o inferiors a 50 mm. I a més en tots aquells casos 
particulars en què la canonada ha de roscar-se, s’utilitzarà preceptivament canonada d’acer 
sense soldadura classe galvanitzada norma DIN 2440/61. 

Per a diàmetres nominals (DN) iguals o superiors a 65 mm. S’utilitzarà preceptivament 
canonada d’acer sense soldadura, galvanitzada, norma DIN 2448/61. 

En aquells casos en què, a causa de les especials sol·licitacions, o a la responsabilitat de 
funcionament, s’han de prendre especials precaucions a criteri de la Direcció Tècnica, 
s’utilitzarà  preceptivament canonada d’acer sense soldadura, classe galvanitzada, norma DIN 
2440/61 sigui quin sigui el diàmetre nominal. 

En tots els casos, el material de fabricació serà acer ST 35, segons denominació DIN 
17006, complint estrictament les condicions tècniques de qualitat, assajos, composició química, 
dimensions i toleràncies indicades en la norma DIN 1629 (full 3). 

La canonada les unions de la qual haguem de ser únicament mitjançant accessoris 
roscats haurà de subministrar-ne en obra galvanitzada. Al contrari, la canonada les unions de la 
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qual (fins i tot parcialment) haguem de ser per soldadura, haurà de subministrar-ne en obra en 
classe negra i com a tal realitzar-se el muntatge, desmuntatge posterior, galvanitzat al bany 
dels diferents trams i tornar a muntar-la. 

No s’admetrà cap tipus de soldadura realitzada sobre parts prèviament galvanitzades. Es 
prescriu com a norma general l’execució de soldadures sobre canonada negra i sent en tots els 
casos el galvanitzat, posterior a la realització de tota soldadura o rescalfament de la canonada 
per damunt dels 150 C. 

El galvanitzat es realitzarà per immersió, mantenint sensiblement uniforme la temperatura 
del bany i estant les superfícies a protegir prèviament decapades i lliures de tota traça d’òxid, 
greix o brutícia. 

A requeriment de la Direcció Tècnica, la signatura adjudicatària haurà de presentar 
certificat del fabricant acreditatiu de què la canonada indicada correspon a les característiques 
exigides. S’indicarà explícitament el núm. De comanda, la signatura compradora, la data i el 
lloc d’entrega. 

En el cas de sorgir discrepàncies, la Direcció Tècnica pot en tot moment exigir la presa de 
mostres en qualsevol part de la instal·lació o del material arreplegat i el seu assaig pels 
organismes oficials o privats que estimin oportuns. 

En el cas de demostrar l'informe de d’incompliment de les normes establides, les 
despeses derivades dels assajos seran a càrrec exclusiu de la signatura adjudicatària i 
igualment tots els derivats del desmuntatge de la instal·lació defectuosa i la seva correcta 
execució, amb independència de les penalitzacions que sorgiren. 

Unions. 

Les unions entre els diferents trams de canonada i de la mateixa amb altres elements 
(corbes, colzes, derivacions, etc.) es faran mitjançant accessoris forjats, roscats, galvanitzats al 
bany, regularitzant els extrems de la canonada, mecanitzant la mateixa, raspallant i protegint 
contra la corrosió la zona a roscar prèviament al muntatge, sempre que no s’indiqui 
específicament unions per brides. 

En el cas d’unions roscades amb elements que hagin de desmuntar-se ( valvulería, etc.), 
s’intercalaran a ambdós extrems enllaços forjats. 

Totes les brides seran en general PN-16 a excepció del cas de connexió amb aquells 
elements dels quals les pròpies brides pugui d’una PN superior. En aquest cas les brides a 
muntar del costat de la canonada seran de la mateixa PN que les de l’element en qüestió. 

Totes les brides a soldar a la canonada seran amb coll segons norma DIN 2632 per a PN-
10, DIN 2633 per a PN-16 i DIN 2634 per a PN-25 i del mateix diàmetre nominal de la 
canonada. 

Totes les brides cegues seran de dimensions segons norma DIN 2527, de la PN 
corresponent i del mateix diàmetre nominal DN que la contrabrida a la que s’adapten. 

L’enfilador, en el seu diàmetre, número i disposició s’ajustarà a la norma DIN de la brida. 

La tornillería serà canviada i s’ajustarà en el seu diàmetre, longitud i característiques a la 
norma DIN de la brida. 
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La soldadura d’unió entre canonada i brida s’ajustarà a la norma DIN 2559. 

Les juntes entre brides s’ajustaran a la norma DIN 2690 per als diàmetres nominals i PN 
requerits. 

13.1.1 CORBES Y CANVIS DE DIRECCIÓ. 

Per a la realització de corbes, bifurcacions i canvis de direcció en canonades de 
diàmetres nominals iguals o inferiors a 50 mm. Podran utilitzar-ne peces forjades, roscades, 
galvanitzades al bany, reunint les mateixes condicions quant a qualitat i dimensions que les 
especificades per a les canonades, sempre que no s’indica específicament la unió per brides. 

Per a la realització de corbes, bifurcacions i canvis de direcció en canonades de 
diàmetres iguals o superiors a 65 mm. S’utilitzaran peces forjades que reuneixen les mateixes 
condicions respecte a les canonades. La unió es realitzarà per soldadura sobre canonada 
negra i galvanitzat al bany posterior del conjunt una vegada construït aquest. 

Les dimensions dels conjunts així realitzats seguiran els mateixos criteris indicats en 
l’apartat "unions", sent la unió entre els mateixos preceptivament per brides. 

No s’admetrà el doblegat de canonades galvanitzades. 

13.2 PROVES. 

Tota la xarxa de canonades es provarà a una pressió mínima d'1'5 vegades la pressió 
nominal (PN) amb un mínim de 15 kg/cm2. 

La durada mínima de les proves serà de 5 hores, no havent d’apreciar-ne durant aqueix 
temps la més mínima fuga. 

Les proves de pressió es realitzaran prèviament a qualsevol treball de protecció o 
calorifugat de la xarxa de canonades. 

En els casos en què, intercalats a la xarxa de canonades, existiren elements la pressió de 
la qual prova sigui menor a la xarxa de canonades, la prova de pressió d’aquesta es realitzarà 
per trams, aïllant o desmuntant els elements esmentats. 

Posteriorment es realitzarà una nova sessió de proves a la màxima pressió d’assaig 
admesa pels elements que fossin desmuntats o aïllats. 

No es considerarà provada una part o la totalitat de la xarxa de canonades en tant no hi 
hagi per escrit la conformitat de la Direcció Tècnica. 

13.3 PROTECCIÓ. 

Amb independència del galvanitzat realitzat en correctes condicions i d’acord amb les 
normes descrites amb anterioritat, en cada cas s’aplicarà el calorifugat o protecció que 
expressament s’indica en la relació de materials. 
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Es prestarà especial atenció a les xarxes de canonada mixtes acer galv.-acer negre i acer 
galv.-coure, adoptant les mesures pertinents en cada cas per a evitar la corrosió galvànica. 

Com a norma general i sense exclusió de les accions específiques que hagueren de 
prendre’s en cada cas particular, es mantindran els criteris següents: 

     a.- Els trams de canonada galvanitzada deuran precedir als trams de canonada de 
coure segons el sentit de flux. 

     b.- Els trams de canonada galvanitzada deuran precedir als trams de canonada negra 
segons el sentit de flux. 

     c.- Els trams de canonada enterrada hauran d’aïllar-ne elèctricament del terreny. 

     d.- En els punts d’unió de canonades de qualitats diferentment i particularment en els 
casos d’acer galvanitzat - coure, s’intercalaran maneguins no conductors de longitud suficient i 
unions per brides. Aquests maneguins es calorifugarà exteriorment, evitant absolutament la 
possible condensació a la superfície exterior dels mateixos. 

En els trams de canonada que hagin d’engranar-ne, no s’admetrà el contacte directe 
entre la superfície exterior de la canonada i els components de l’obra. Per tant haurà de 
protegir-ne amb tela asfàltica soldada al foc, formant cambra estanca i permetent la lliure 
dilatació del tub. 

Les unions roscades hauran de protegir-ne amb especial atenció, raspallant i protegint 
contra la corrosió la part mecanitzada. Els treballs de mecanitzat, protecció i unió s’efectuaran 
en aquest ordre i sense deixar intervals de temps prolongats entre operacions. 

En el cas de no indicar-ne expressament en la relació de materials, l'import de les 
proteccions indicades es considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà cap càrrec per 
aquest concepte. 

13.4 DILATADORS I CONNEXIONS ELÀSTIQUES. 

S’intercalaran tants jocs de dilatadors de pulmó de la PN de servei i unions per brides 
com pugui en necessaris per a permetre la dilatació de les canonades sense que aquestes 
suporten o transmeten esforços excessius a la resta d’elements de la instal·lació o construcció. 

S’intercalaran tants jocs d’antivibradors o connexions elàstiques de la PN de servei com 
pugui necessaris per a aconseguir que cap element transmeti vibracions a la xarxa de 
canonades, ni aquesta a la resta d’elements de la instal·lació o construcció. 

Encara que la relació de materials no es troba expressament indicada, el seu import es 
considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà cap càrrec per aquests conceptes.  

13.5 SUPORTS I SUSPENSIONS. 

Tots els elements i peces de suspensió seran galvanitzats al bany, la tornillería i el 
barnillatge canviats, a excepció de què s’indica que hagi de ser soldat en obra que es protegirà 
amb dues mans de pintura anticorrosiva. 
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Les suspensions seran mitjançant perfil omega subjecte a l’obra amb embolics Spit-Roc, 
platina, contraplatina, femella, contrafemella, vareta roscada i pont lliscant. Es col·locaran 
distanciadors equivalents al grossor de l’aïllament. 

En els punts que sigui necessari es col·locaran suspensions auto-tensant que permeten 
la lliure dilatació de la canonada mantenint la seva tensió de treball. 

Encara que la relació de materials no es troba expressament indicada, el seu import es 
considerarà inclòs en el de la canonada. No s’admetrà cap càrrec per aquests conceptes.  

 

Les distàncies màximes entre suports seran: 

 

DIÀMETRE 
TRAMS HORITZONTALS 
(M) 

TRAMS VERTICALS 
(M) 

DN-15                     1'5 2'5 

DN-20-DN-32               2 3 

DN-32-DN-80               3 4 

DN-80-DN-125 3'5 5 

DN-125-DN-175 4 5 

DN-175- 4'5 5 

 

13.5.1 PASSAMURS. 

En els passos de forjats, murs, tabics i en general, qualsevol element constructiu, es 
col·locaran passatubs d’acer galvanitzat al bany de diàmetre suficient per a contenir la 
canonada i coquetes de llana mineral de 25 mm. De grossor i una densitat de 80 kg/m3. El 
conjunt contratub i coqueta deurà sobreeixir 100 mm. a un costat i a l’altre de l’element 
travessat. 

Es disposarà a cada costat del forjat, mur o barandat travessat, el corresponent floró 
tapajuntes, preferentment del mateix material. 

Les distàncies entre tubs hauran de permetre el muntatge de l’aïllament i permetrà una 
separació mínima de tres centímetres entre l’aïllament, brides, vàlvules, grups electre bomba i 
en general, qualsevol element muntat en canonades contigües. 

13.5.2 MUNTATGE 

El muntatge haurà de ser realitzat per personal especialitzat que tindrà atenció tant de 
l’aspecte funcional com de l’estètica segons la correcta pràctica de l’ofici. 
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La disposició i forma del muntatge haurà de permetre el fàcil accés a elements, aparells 
d’indicació o regulació que requereixen inspecció periòdica o manteniment. Haurà de ser 
possible un còmode desmuntatge per a reparació o eventual substitució de qualsevol part. 

La decisió de la Direcció Tècnica serà definitiva per a l’acceptació del muntatge. 

Prèviament a la posada en servei total o parcial de la instal·lació, fins i tot per a efectuar 
proves, haurà de procedir-ne a un buidatge i neteja de la xarxa de canonades afectada, a fi de 
retirar del seu interior tots els residus i brutícia que hagueren pogut quedar durant el muntatge 
(raspadures, restes de soldadura, etc.). 

Per a això es desmuntaran aquells elements o accessoris que pogueren retenir. Es 
prendran especials precaucions en el cas d’elements mòbils (bombes, vàlvules motoritzades, 
etc.), protegint-los amb malles metàl·liques en les seves connexions, les quals seran retirades 
una vegada realitzada la neteja. 

Si es produeix qualsevol avaria, fins i tot transcorregut el període de garantia, per alguna 
de les causes esmentades, l'import de la reparació o substitució de l’element deteriorat serà a 
càrrec de la Signatura Adjudicatària. 

Per a evitar la introducció d’elements estranys en la xarxa de canonades, una vegada 
finalitzada la jornada de treball haurà d’obturar-ne convenientment els extrems que estiguin 
oberts. Si la interrupció dels treballs haguera de superar els tres dies, aquesta obturació haurà 
de realitzar-se preceptivament de la forma següent: 

     a.- En els trams de canonada de diàmetre nominal igual o inferior a 50 mm. Mitjançant 
tap forjat roscat. 

     b.- Als trams de canonada de diàmetre nominal igual o superior a 65 mm. Mitjançant 
brida de coll soldada i contrabrida cega. 

Tot l’estès horitzontal de la xarxa de canonada haurà de fer-se amb una pendent mínima 
de 5 per mil. 

La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses 
d’aire mitjançant la instal·lació de tants punts de purga i desaira com sigui necessari i 
permetent el drenatge total de tots els circuits. 

El muntatge de tota la canonada haurà d’executar-ne segons les indicacions de la 
direcció tècnica, considerant que les pintes horitzontals hauran de quedar alineats per la seva 
banda superior una vegada realitzat el calorifugat i que les pintes verticals han de quedar 
alineats a eix. 

Els estesos de canonades, mentre no s’especifica el contrari, es disposaran paral·lels o 
perpendiculars entre si i en les dues direccions ortogonals de l’estructura dels locals per on 
discorren. 

Les distàncies entre tubs hauran de permetre el muntatge de l’aïllament i permetrà una 
separació mínima de tres centímetres entre l’aïllament, brides, vàlvules, grups electre bomba i 
en general, qualsevol element muntat en canonades contigües. 

13.6 PINTURA Y SENYALITZACIÓ. 
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Els passamurs, suports i canonades de ferro negre hauran de cobrir-se amb dues mans 
de pintura antioxidant. 

Les canonades de ferro galvanitzat que discorre enterrades o baix rasa hauran de portar 
un tractament amb pintura asfàltica o un altre tractament anticorrosiu en tota la seva longitud. 

Tots els circuits s’identificaran normalitzats i s’indicarà convenientment el sentit de la 
direcció del fluid en les conduccions. 

S’emplenaran pintures adequades al treball a realitzar, encloent-se el material de base 
necessari per al perfecte acabat del mateix. 

13.7 CONDUCTORS. 

13.7.1 PER TENSIONS FINS A 1.000 V. 

Conductors unipolars de coure, flexibles, aïllats amb P.V.C. baix coberta exterior també 
de P.V.C., no propagadors de la flama. 

Tots ells aniran convenientment numerats indicant el circuit i la línia que configura. 

Així mateix, aquests conductors hauran de complir la norma UNEIX 21.029 de "Cables 
d’energia per a distribució, amb aïllament i coberta de policlorur de vinil, per a tensions de fins a 
1.000 v.", aprovada per IRANOR el 15.07.71 i d’obligat compliment a partir del 01.07.74. 

13.7.2 PER TENSIONS FINS 750 V. 

Tots aquests conductors seran flexibles, de coure, resistents a una tensió màxima de 750 
v., no propagadors de la flama i aïllats amb policlorur de vinil. 

Els colors que s’utilitzaran són: negre, marró o gris per a conductors de fase, blau celeste 
per al conductor neutre i bicolor groc-verd per a conductors de protecció. 

Compliran tots ells la norma UNEIX 21.027 h3 1r R de. 01.07.74. 

L’estès de conductors elèctrics es realitzarà una vegada estiguin fixats els punts de 
protecció sobre safates o semblants. 

En cap cas es permetrà la unió de conductors amb entroncament o derivacions per 
simple retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se 
sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o interlínies de 
connexió. Es pot permetre la utilització de brides de connexió. Les connexions hauran de 
realitzar-se sempre a l'interior de caixes d’entroncament o derivació. Els conductors de secció 

superior a 6 mm2. Haurà de connectar-ne per mitjà de terminals adequats, tenint sempre 
atenció que les connexions de qualsevol sistema que pugui no queden sotmeses a esforços 
mecànics. 

Tots ells hauran d’anar convenientment numerats indicant el circuit i línia que configuren. 

13.8 CONDUCTES. 
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13.8.1 TRAÇAT. 

El traçat de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies paral·leles en els 
verticals i horitzontals que limiten el local on s’efectua la instal·lació. 

Els traçats per barandats verticals es faran seguint línies paral·leles a les verticals i 
horitzontals, disposant les horitzontals a 50 cm. com a màxim de sòls i sostres i les verticals a 
una distància dels angles o cantons no superiors a 20 cm. Però en ambdós casos a una 
distància mínima de 3 cm. De qualsevol altra canalització. 

Es disposarà dels registres convenients per a la fàcil introducció i retirada dels conductors 
als tubs després de col·locats aquests, considerant com a tal l’existència en trams rectes d’un 
registre cada 15 m. com a màxim i cada dues corbes en angle recte. 

Es marcarà exteriorment el recorregut dels tubs i la situació de les caixes de registre i 
derivació, entroncament i mecanismes, perquè sigui aprovat per la Direcció Facultativa, que 
serà la que establerta les normes complementàries precises per al seu traçat. 

És convenient disposar els tubs normals, sempre que sigui possible, a una alçada de 2,5 
m. com a mínim sobre el sòl a fi de protegir-los d’eventuals danys mecànics. 

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb altres no elèctriques, es 
disposaran de manera que entre les superfícies exteriors d’ambdues es mantindrà una 
distància de, almenys, tres centímetres. 

Les canalitzacions elèctriques no se situaran paral·lelament a un altre tipus 
d’instal·lacions que puguin produir condensacions, a menys que es prenguin les disposicions 
necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes de les dites 
condensacions. 

Les canalitzacions elèctriques podran anar en el mateix canal buit junt amb un altre tipus 
de canalitzacions no elèctriques només si es compleixen al mateix temps les condicions 
següents: 

     - La protecció de contactes indirectes està assegurada segons s’assenyala en 
d’instrucció MIBT 021, considerant les conduccions no elèctriques, quan pugui metàl·liques, 
com a elements conductors. 

     - Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els 
possibles perills que puja presentar la seva proximitat a canalitzacions i especialment es tindrà 
en compte: 

 

L’elevació de la temperatura. 

Les condensacions. 

Les inundacions. 

Les corrosions. 

Les explosions. 



engineering

 

 

 

4. PLEC DE CONDICIONS DESEMBRE 2017 / ED.01 
170421 – PROJECTE EXECUTIU PÁGINA 176 DE 182 

 

 

13.8.2 EXECUCIO DE LA INSTAL·LACIÓ. 

Els tubs s’uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que asseguren 
la continuïtat de la protecció que proporcionen els tubs als conductors. 

Els tubs aïllats rígids corbades en calent es podran acoblar entre si en calent cobrint 
l’entroncament amb una cua especial quan es desitja una unió estanca. 

Les corbes practicades als tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció 
inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub són els que s’indiquen a 
la taula següent: 

 

DIÀMETRE 
NOMINAL 
(MM) 

RADI MÍNIM DE CURVATURA 

 (1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) 

9 90 85 54 48 53 

11 110 95 66 58 65 

13 120 105 75 65 71 

16 135 120 86 75 79 

21 170 --- --- --- 100 

23 --- 165 115 100 --- 

29 200 200 140 125 130 

36 250 225 174 150 165 

48 300 235 220 190 210 

 

(1) Tubs metàl·lics rígids blindats. 

(2) Tubs metàl·lics rígids blindats amb aïllament interior. 

(3) Tubs metàl·lics rígids normals amb aïllament interior. 

(4) Tubs aïllats rígids normals. 

(5) Tubs aïllats flexibles normals. 

(6)Tubs metàl·lics flexibles normals amb aïllament o sense interior. 

(7)Tubs metàl·lics flexibles blindats amb aïllament o sense interior. 
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Per a corbar tubs metàl·lics rígids blindats amb aïllament o sense interior s’empraran útils 
adequats al diàmetre dels tubs. Els tubs metàl·lics rígids normals amb aïllament interior de 
diàmetre nominal fins a 29 mm. Es corbaran amb tenalles adequades al nombre de plecs 
necessaris per al diàmetre de la corba. Quan la dita corba sigui de 90è i per al radi mínim de 
curvatura assenyalat a la taula anterior, el número mínim de plecs serà l’assenyala’t en la taula 
següent: 

 

DIÀMETRE NOMINAL (MM) NÚM. DE PLECS DIST ENTRE PLECS (MM) 

9 20 +/- 2  5 

11 20 +/- 2 6,5 

13 20 +/- 2 7 

16 25 +/- 5 8 

23 30 +/- 5 8 

29 30 +/- 5 8 

 

El nombre de corbes en angle recte situades entre dos registres consecutius no serà 
superior a 3. Els conductors s’allotjaran als tubs després de col·locar aquests. 

Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels 
conductors als tubs o servir al mateix temps com a caixes d’entroncaments o derivació. 

Perquè l’aïllament dels conductors no puja ser destruït pel seu fregament amb els 
extrems lliures dels tubs, aquests, quan pugui metàl·lics i penetren en una caixa de connexió o 
aparell estaran proveïts de boques amb cantells arrodonits o dispositius equivalents; o bé 
convenientment mecanitzats si es tracta de tubs metàl·lics amb aïllament interior. Aquest 
aïllament sobreeixirà uns mm. De la seva coberta metàl·lica. 

una els tubs estiguin construïts per materials susceptibles d’oxidació i quan haguem rebut 
durant el curs del muntatge algun treball de mecanització (roscat, corbat, etc.) s’aplicarà a 
aqueixes parts mecanitzades pintures antioxidants. 

En el cas de la utilització de tubs mecànics sense aïllament interior es tindrà en compte 
les possibilitats que es produeixin condensacions d’aigua a l'interior dels mateixos. Per aquesta 
raó es triarà convenientment el traçat de la seva instal·lació prevenint l’evacuació de l’aigua en 
els punts més baixos de la mateixa, i fins i tot si fossin necessari, establint una ventilació 
apropiada a l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat com pot ser, per exemple, d’una T 
quan un dels braços no s’empra. 

Quan els tubs metàl·lics haguem de col·locar-ne al sòl, la seva continuïtat elèctrica 
quedarà convenientment assegurada. En el cas d’utilitzar tubs metàl·lics flexibles és necessari 
que la distància entre dues posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi els 10 m. No 
podran utilitzar-ne els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre. 

Els tubs es fixaran a les parets o sostres mitjançant brides o abraçadores protegides 
contra la corrosió i subjectes sòlidament. La distància entre aquestes serà com a màxim de 0,8 
m. per a tubs rígids i de 0,6 m. per a tubs flexibles. Es disposaran fixacions d’una part a una 
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altra dels canvis de direcció i dels entroncaments, i en la proximitat immediata de les entrades 
en caixes o aparells. 

En els traçats que discorren per superfícies horitzontals (sostres), les brides de subjecció 
disposaran del corresponent element separador que permetre que el conducte es trobi a una 
distància mínima de 2 cm. Del sostre. 

Així mateix, hauran de disposar d’elements separadors, tots aquells accessoris com ara 
caixes de derivació, mecanismes, etc. Que hagin d'interconnectar-se amb tal traçat. 

En alineacions rectes, les desviacions de l’eix del tub respecte a la línia que uneix els 
punts extrems no seran superiors al 2 %. 

Als encreuaments de tubs rígids amb juntes de dilatació d’un edifici s’hauran 
d’interrompre els tubs, quedant els extrems del mateix separats entre si 5 cm. aproximadament 
i empalmant-se posteriorment mitjançant maneguins lliscants que tinguin una longitud mínima 
de 20 cm. 

El pas de les canalitzacions a través d’elements de la construcció com ara murs, tabics i 
sostres, es realitzaran d’acord amb les prescripcions següents: 

- En tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran entroncaments o 
derivacions de conductors. 

 - Les canalitzacions estaran prou protegides contra els deterioraments mecànics, les 
accions químiques i els efectes de la humitat. Aquesta protecció s’exigirà de forma contínua en 
tota la longitud del pas. 

- S’utilitzaran tubs no obturats per a travessar un element constructiu que separa dos 
locals d’humitats marcadament diferents, es disposaran de manera que s’impedeix l’entrada i 
acumulació d’aigua al local més humit. Quan els passos desemboquen a l’exterior s’instal·larà 
a l’extrem del tub una pipa de porcellana, vidre o un altre material aïllant adequat, disposada de 
manera que el pas exterior, interior dels conductors s’efectua en sentit ascendent. 

- En el cas que les canalitzacions pugui de naturalesa diferent de l’un i l’altre costat del 
pas, aquest es realitzarà amb canalització utilitzada al local les prescripcions d’instal·lació del 
qual pugui més severes. 

 - Per a la protecció mecànica dels conductors en la longitud del pas es col·locaran dins 
de tubs normals quan la longitud de pas no excedeixi els 20 cm. I si sobrepassa aqueixa 
longitud es disposaran tubs blindats. Els extrems dels tubs metàl·lics sense aïllament interior 
estaran proveïts d’embocadures aïllants, de bords arrodonits o de dispositiu equivalent, sent 
prou per als tubs metàl·lics amb un aïllament interior que excedeixi lleugerament del mateix. 
També podran utilitzar-ne per a protegir els conductors, els tubs de vidre o porcellana, o 
qualsevol altre material aïllant adequat de suficient resistència mecànica. 

 

No necessiten protecció supletòria: 

- Els conductors proveïts d’una armadura metàl·lica. 
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- Els conductors rígids aïllats amb polietilè reticulat que porten un envoltant de protecció 
de policloropreno o producte equivalent quan la tensió sigui de 1000 v. De tensió nominal. 

 - Els conductors blindats amb aïllament mineral, sempre que la seva coberta no sigui 
atacada pels materials dels elements a travessar. 

- Si l’element constructiu que s’ha de travessar separa dos locals amb les mateixes 
característiques d’humitat, poden practicar-ne obertures en el mateix que permeten el pas dels 
conductors respectant en cada cas les separacions indicades per al tipus de canalització de 
què es tracte. 

- En els passos de sostres per mitjà de tub, aquest estarà obturat mitjançant tancament 
estanc i la seva extremitat superior eixirà per damunt del sòl a una alçada almenys igual a les 
de les rodes, si existeixen, a 10 cm. En tot cas. Quan el pas s’efectua per un altre sistema 
s’obturarà igualment mitjançant material incombustible i aïllant, sense que aquesta obturació 
hagi de ser completament estanca, encara que s’oposarà a la caiguda d’objectes i a la 
propagació del foc. 

13.9 EQUIPS. 

13.9.1 PRESSA D’ALIMENTACIÓ (IPF-41). 

Es compon de connexió siamesa de fosa, d’aliatge d’alumini o bronze, amb vàlvules 
d’esfera i bola d’acer inoxidable, alumini o bronze, accionada mitjançant palanca d'1/4 de volta. 
Portarà a la seva eixida ràcords roscats tipus BARCELONA. 

Estarà proveïda de tapa, serà estanca baix una pressió d’aigua de 20 kg/cm2. 

Estarà allotjada en armari metàl·lic, amb suport en la base per a ancoratge al sòl, quedant 
a l’altura reglamentària. Tal armari anirà proveït de tapa per a hidrants exteriors de 60x45 cm., 
composta per cèrcol d’acer en perfil L de 30x3 mm., de full de tub quadrat de 25x1 i xapa d’acer 
de 0'5 mm. De grossària amb inscripció indeleble en roig de "ÚS EXCLUSIU DE BOMBERS" i 
"COLUMNA HUMIDA" sobre fons blanc. Portarà tancament de simple registre amb clau regle 
quadrat de 0'8 cm. 

13.9.2 EQUIP DE MANEGA (BIE-25). 

Es compon de vàlvula de globus amb cos de llautó de 3 mm. De grossor i 40 mm. De 
diàmetre nominal d’entrada, proveïda d’indicador de pressió amb esfera graduada de 0 a 15 
kg/cm2. Portarà roscat a l'eixida ràcord tipus BARCELONA de 45 mm. 

Tal equip porta una porta interior per a envidar. Un armari de 750x680x260 construït en 
xapa polida, pintat en Epoxi roig Ref. RAL 3000, porta interior per a envidar en acer inox, pany 
de moneda, carret abatible amb alimentació axial, vàlvula de llautó cromat, manòmetre, 
Ràcords segons norma UNEIX 23400, llança de triple efecte i connexió flexible vàlvula carret. 

L’equip de mànega es disposarà a l'interior d’armari prefabricat, adossat a l’element 
constructiu vertical, amb porta composta per perfil L de 30x3 mm. Amb frontisses soldades, 
cromat i full de tub quadrat de 25x1 mm. Unida al cèrcol. Tal cèrcol acollirà un vidre estirat de 3 
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mm. Amb escotadures triangulars en angles oposats i inscripció indeleble en roig amb el 
següent missatge "TRENCAR EN CAS D’INCENDI". 

Portarà filets de fleix en acer galvanitzat confortat en fred de 0'5 mm. De grossor. 

Per a la seva instal·lació es roscarà la vàlvula de globus al tub, prèvia preparació d’aquest 
amb mini i estopa, pastes o cintes i es fixaran els suports de debanadores i llança a l’element 
constructiu vertical. 

13.9.3 EXTINTORS (IPF-38). 

Els extintors, tant els de pols sec, com els d’anhídrid carbònic (CO2) portaran incorporat 
suport de fixació a element constructiu vertical almenys en dos punts, de manera que una 
vegada disposat sobre tal suport, la part superior del citat extintor queda com a màxim a 170 
cm. Del paviment. 

Es col·locaran en llocs ben visibles i de fàcil accés. 

Portaran una placa on s’indica el tipus de càrrega, capacitat, vida útil i temps de 
descàrrega. 

13.9.4 CENTRAL DE SEÑALIZACION (IPF-50). 

Està constituïda per la pantalla d’un ordinador central connectat a la gestió robòtica 
integral de l’edifici. 

Quan un dels detectors s’activa, apareix dins de la pantalla el pla sinòptic de la planta 
afectada i el detector comença a fer intermitències. (Veure memòria detecció incendis). 

     - Estès de cables. El cable que s’utilitzarà serà el normalment utilitzat als locals 
protegits sense cap especificació addicional. Normalment les línies constaran de dos 
conductors d'1 mm2. De secció per a cada direcció de detecció. 

Totes les línies d’estès de cable de connexió entre central i detectors estaran vigilades de 
manera que assenyalen tant curtcircuits com interrupcions. 

Cada direcció de detecció podrà deixar-se fora de servei sense afectar el servei de la 
resta de direccions. 

Tots els circuits essencials han d’estar vigilats de manera que una avaria sigui  
assenyalada automàticament. 

13.9.5 DETECTORS IÒNICS (IPF-49). 

La instal·lació de detecció es realitzarà amb detectors de fums per ionització. 

El detector estarà constituït per suport i equip captador, suport proveït d’elements de 
fixació al sostre, borns de connexió i dispositiu d’interconnexió amb l’equip captador. Aquest 
equip captador serà capaç de transformar la recepció de fums en un senyal elèctric. 
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Anirà proveït de dispositiu graduable en funció de la concentració del fum. 

Per a la seva correcta col·locació es fixarà el suport del detector al sostre i es connectarà 
a través dels borns, amb la línia de senyalització de detectors. 

L’equip captador s’introduirà en el dispositiu d’interconnexió del suport. Dit dispositiu ha 
de fer possible la substitució còmoda d’un detector per un altre del mateix tipus, per la qual 
cosa la connexió d’aquest amb el seu sòcol o suport ha de ser de tipus apropiat (per exemple 
connexió tipus baioneta). 

Disposaran de pilot de senyalització de funcionament i de repetidor d’acció situat a 
l’exterior del local que protegeixen. 

Aquí ens remuntem igualment al capítol de detecció d’incendis especificat dins de la 
robotització de l’edifici. 

13.10 PROVES I ASSAJOS DE LA INSTAL·LACIÓ 

L'instal·lador garantirà baix contracte, una vegada finalitzats els treballs, que tots els 
sistemes estan preparats per a una operació mecànica perfecta d’acord amb tots els termes 
legals i restriccions, i de conformitat amb la millor pràctica. 

Aquelles instal·lacions, proves i assajos que estiguin legalitzades pel "Ministeri 
d’indústria" o un altre organisme oficial es faran d’acord amb les normes d’aquests. 

A més de qualsevol altra referència indicada en aquestes especificacions amb relació a 
proves i posada en marxa, l'instal·lador estarà obligat per aquesta secció de les especificacions 
a provar, posar en marxa i deixaren perfecte ordre de funcionament tots els sistemes i 
accessoris requerits davall el contracte d’instal·lacions de Protecció contra Incendis. 

L'instal·lador assajarà tots els sistemes de les instal·lacions d’aquest projecte i hauran de 
ser aprovats per la Direcció abans de la seva acceptació. Les canonades que han d’anar 
engranades, subterrànies o baix cels rasos, s’assajaran abans que queden ocultes. 
L'instal·lador facilitarà l’equip i aparells necessaris per als assajos. 

 

Es realitzaran els següents assajos generals: 

     - Examen visual del seu aspecte. 

     - Comprovació de dimensions, grossàries i rectitud. 

     - PROVES d’estanqueïtat. 

     - PROVES de ruptura per pressió hidràulica interior. 

13.11 DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA. 

Els assajos de les xarxes de distribució d’aigua es realitzaran immediatament després de 
col·locar totes les canonades i abans de rematar els murs, sostres i terres per on vaguin a anar 
engranades. 
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Es farà un assaig d’estanqueïtat segons el procediment següent: es tancaran totes les 
vàlvules i eixides d’aigua hermèticament i s’introduirà aigua en la xarxa fins a obtenir una 

pressió del 50 al 100 % superior a la de servei però mai inferior a 4 kg/cm2., prèvia evacuació 
de l’aire. L’operació  es farà mitjançant bomba i una vegada que s’hagi arribat a la dita pressió, 
el manòmetre de la bomba ha de romandre fix durant dues hores. 

En cas de rematades en els encastades de les canonades, aquesta prova s’efectuarà 
durant 12 hores com a mínim. 

Si la canalització és molt extensa, s’haurà de fer l’assaig per parts de longitud variable 
entre els 200 i els 300 m. Aquestes proves parcials no exclouen la necessitat d’efectuar la 
prova completa. 
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01 ELECTRICITAT

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS01.01

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

XARXA DE TERRES01.02

Ee07pi01 UN PIQUETA TERRA DE 2 m. I 14 mm.

Subm. i col. de piqueta d'acer cobrejat de 2 m. de longitud i 14 mm. de
diàmetre. S'inclou abraçadera metàl·lica per unió de piqueta a cable
de Cu.

3

Ee01ct02 ML CABLE DE COURE NU DE 35 mm2.

Subm. i col. de cable de coure nu de 35 mm2., amb p.p. d'ancoratges.
53

Ee03gr04 ML TUB GRISDUR ROSCAT 32 mm.

Subm. i col. de tub de P.V.C. rígid de 32 mm. de diàmetre color RAL
7035, roscat als seus extrems, resistència a la compresió 1250 N, re-
sistència a l'impacte 2 J., IP54, amb p.p. d'accessoris i grapes.

23

Expael02 PA CONNEXIO A LA XARXA DE TERRES EXISTENT

Connexió a la xarxa de terres existent de l'edifici.
1

Eepacr01 PA COMPROVACIO RESISTENCIA

En cas de disposar d'una instal.lació de terres existent, es realitzarà
una comprovació de resistència de la xarxa de terres, amb els aparells
de mesura corresponents. 

NOTA:
En cas de no ser inferior a 10 OHMS o considerar-se insuficient per la
direcció facultativa, es valorarà la reparació per partida d'administració.

1

CANALITZACIONS I LINIES PRINCIPALS01.03

Ee85bca2 ML SAFATA CABLOFIL BC 200x60 GC+TAPA.

Subm. i col. de safata cega CABLOFIL sèrie BC de 200x60 mm. GC,
galvanitzada per immersió en calent, amb tapa, cable de coure nu,
p.p. d'accessoris, unions i suports.

22

Ee85bpf3 ML SAFATA CABLOFIL BP 200x60 GC+TAPA + 1T

Subm. i col. de safata perforada CABLOFIL sèrie BP de 200x60 mm.
GC, galvanitzada per immersió en calent, amb tapa, un tabic separa-
dor, cable de coure nu, p.p. d'accessoris, unions i suports.

32
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Ee01ha4100 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x25 mm2.

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x25 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. Per a con-
nexió entre quadres existents i SB-4.

5

Ee01ha3700 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x4 mm2.

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x4 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. Per a con-
nexió entre quadres existents i SB-3.

15

Ee01ha3701 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x4 mm2.

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x4 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. Per a con-
nexió entre quadres existents i SB-2.

15

QUADRES ELÈCTRICS01.04

Expanota02 NOTA

Nota:
- S'aprofiten les proteccions del quadre existent, línies elèctriques d'en-
llumenat i força, tub i caixes corresponents a la zona d'office i banys.

1

Expael04 UN AMPLIACIO DE QUADRE EXISTENT DE PLANTA BAIXA

Ampliació de quadre elèctric existent a planta baixa amb les protec-
cions que s'indiquen als esquemes i càlculs elèctrics.

1

Expael05 UN AMPLIACIO DE QUADRE EXISTENT DE PLANTA 1

Ampliació de quadre elèctric existent a planta 1 amb les proteccions
que s'indiquen als esquemes i càlculs elèctrics.

1

Expael07 UN AMPLIACIO DE QUADRE EXISTENT DE PLANTA BADALOT

Ampliació de quadre elèctric existent a planta badalot amb les protec-
cions que s'indiquen als esquemes i càlculs elèctrics.

1

Ee99cu01 UN SUBQUADRE DE PLANTA BAIXA (SB-2)

Subm. i col. de SUBQUADRE DE PLANTA BAIXA (SB-2) format per
armari metàl·lic combinable SCHNEIDER ELECTRIC sèrie PRISMA
PLUS sistema G, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que
es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat au-
xiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors
de cada element i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una amplia-
ció de l'ordre del 30%.

1

Ee99cu02 UN SUBQUADRE DE PLANTA 1 (SB-3)

Subm. i col. de SUBQUADRE DE PLANTA 1 (SB-3) format per armari
metàl·lic combinable SCHNEIDER ELECTRIC sèrie PRISMA PLUS
sistema G, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·loca-
ran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es des-
criuen als esquemes i càlculs elèctrics.

1

26 febrer 2018 170421_G2400



CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat au-
xiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors
de cada element i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una amplia-
ció de l'ordre del 30%.

Ee99cu03 UN SUBQUADRE DE PLANTA COBERTA (SB-4)

Subm. i col. de SUBQUADRE DE PLANTA COBERTA (SB-4) format
per armari metàl·lic combinable SCHNEIDER ELECTRIC sèrie PRIS-
MA PLUS sistema G, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior
es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat au-
xiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors
de cada element i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una amplia-
ció de l'ordre del 30%.

1

CIRCUITS D'ENLLUMENAT I FORÇA01.05

Ee01ha40 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x16 mm2.

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x16 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

22

Ee01ha39 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x10 mm2.

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x10 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

28

Ee01ha37 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x4 mm2.

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x4 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

19

Ee01ha36 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x2'5 mm2

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x2'5 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

21

Ee01ha22 ML C. CU. 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 3x2'5 mm2

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x2'5 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

1.176

Ee03co11 ML TUB REFLEX 32 mm.

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 32 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció

10
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contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

Ee03co10 ML TUB REFLEX 25 mm.

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 25 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

8

Ee03co09 ML TUB REFLEX 20 mm.

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

291

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

37

LLUMINÀRIES01.06

Ee41fg04 UN LL. LAMP FIL LED G2 14741503

Subm. i col. de lluminària LAMP sèrie FIL LED G2 Opal ref.
147.41.50.3. Cos d'alumini. Difusor de policarbonat. Font de llum led
de 19 W, 3000K, 1900 lúmens. IP42, IK06. Longitud 1137 mm. S'in-
clouen p.p. de peces d'unió de lluminàries, p.p. de tapes finals i mate-
rial auxiliar de muntatge.

32

Ee41do03 UN LL. LAMP DOMO 120 8640810.

Subm. i col. de downlight encastable LAMP sèrie DOMO 120 mod.
86.40.81.0. Cos d'alumini. IP20. Font de llum led de 11/23 W i
1361/2352 lm, 3000 K. S'inclou equjp per a potència de 11 W, vidre
transparent 86.00.85.0 IP54 i material auxiliar de muntatge.

6

Ee41fg05 UN LL. LAMP FIL LED G2 14740553

Subm. i col. de lluminària LAMP sèrie FIL LED G2 Prismatic ref.
147.40.55.3. Cos d'alumini. Difusor de policarbonat. Font de llum led
de 19 W, 4000K, 2150 lúmens. IP42, IK06. Longitud 1137 mm. S'in-
clouen p.p. de peces d'unió de lluminàries, p.p. de tapes finals i mate-
rial auxiliar de muntatge.

130

Ee41fg06 UN LL. LAMP FIL LED G2 14741413

Subm. i col. de lluminària LAMP sèrie FIL LED G2 Opal ref.
147.41.41.3. Cos d'alumini. Difusor de policarbonat. Font de llum led
de 28 W, 3000K, 2850 lúmens. IP42, IK06. Longitud 1700 mm. S'in-
clouen p.p. de peces d'unió de lluminàries, p.p. de tapes finals i mate-
rial auxiliar de muntatge.

2

Ee41fg07 UN LL. LAMP FIL LED G2 14741403

Subm. i col. de lluminària LAMP sèrie FIL LED G2 Opal ref.
147.41.40.3. Cos d'alumini. Difusor de policarbonat. Font de llum led
de 19 W, 3000K, 1900 lúmens. IP42, IK06. Longitud 1137 mm. S'in-
clouen p.p. de peces d'unió de lluminàries, p.p. de tapes finals i mate-
rial auxiliar de muntatge.

2
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Ee38hu03 UN LL. LEGRAND 0604.77

Subm. i col d'hublot metàl.lic estanc LEGRAND ref. 604.77 de color
blanc. IP55. S'inclou reixa de protecció metàlica de color blanc ref.
605.08, bombeta led de 8 W i material auxiliar de muntatge.

4

Ee02iz02 UN EMERG. DAISALUX IZAR 2N30

Sum. y col. de lluminaria de emergència DAISALUX sèrie IZAR mod.
2N30. Característiques:
No permanent.
Altura de col·locació. De 2'2 a 5 m.
Autonomia. 2 h.
Lúmens. 200.
Bombeta d'emergència. MHBled
Grau de protecció. IP20, IK04.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

27

Ee02no13kb UN EMERG. DAISALUX NOVA LD N3+KEB NOVA.

Subm. i col. de lluminària d'emergència DAISALUX sèrie NOVA mod.
NOVA LD N3. Característiques:
No permanent.
Autonomia 1 h.
Lúmens: 150.
Bombeta d'emergència. ILMled.
Grau de protecció. IP44 IK04.
S'inclou caixa d'encastar KEB NOVA i material auxiliar de muntatge.

4

MECANISMES01.07

Ee79li01 UN INTERRUPTOR BTICINO LIVINGLIGHT N4001M2A.

Subm. i col. d'interruptor lluminós BTICINO sèrie LIVINGLIGHT de co-
lor blanc. 16 A-230 V. S'inclou caixa d'encastar universal o especial
per a pladur segons arquitectura, placa AIR de color blanc, suport i
material auxiliar de muntatge.

21

Ee79li06 UN BASE ENDOLL BTICINO LIVINGLIGHT N4141.

Subm. i col. de base d'endoll BTICINO sèrie LIVINGLIGHT de color
blanc, 2P+T 16 A 230 VA. Tipus schuko. S'inclou caixa d'encastar uni-
versal o especial per a pladur segons arquitectura, placa AIR de color
blanc, suport i material auxiliar de muntatge.

33

Ekcis301 UN CAIXA SIMON 500 CIMA PARET SUPERFICE 3 MODULS 51000003-030.

Subm. i col. de caixa de paret de superficie SIMON 500 CIMA ref.
51000003-030 de tres mòduls. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color vermell.
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
2 Plaques de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

14

Ekcis310 UN CAIXA SIMON 500 CIMA PARET SUPERFICE 3 MODULS 51000003-030.

Subm. i col. de caixa de paret de superficie SIMON 500 CIMA ref.
51000003-030 de tres mòduls. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Base d'endoll schuko de color blanc.
2 Plaques de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
1 Placa K45 mod. K100A amb connector VGA HD5 femella.
S'inclouen plaques adaptadores per a mecanismes K45 i material auxi-
liar de muntatge.

2

Ekcie21100 UN CAIXA SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 2 MODULS

Subm. i col. de caixa d'encastar en paret SIMON 500 CIMA de dos mò-
duls (caixetí 51020102-039 i marc-bastidor 51010102-030). Composi-
ció:
1 Base d'endoll schuko 500 de color blanc.
1 Placa K45 mod. K100A amb connector VGA HD5 femella. 

1
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1 Placa cega K45 mod. K17.
S'inclouen plaques adaptadors per a mecanismes K45 i p.p. de mate-
rial auxiliar de muntatge. Instal·lació al sostre.

Ekcie21101 UN CAIXA SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 2 MODULS

Subm. i col. de caixa d'encastar en paret SIMON 500 CIMA de dos mò-
duls (caixetí 51020102-039 i marc-bastidor 51010102-030). Composi-
ció:
1 Base d'endoll schuko 500 de color blanc.
1 Placa per a una presa RJ45 amb finestreta.
2 Plaques cegues K45 mod. K17.
S'inclouen plaques adaptadors per a mecanismes K45 i p.p. de mate-
rial auxiliar de muntatge. Instal·lació al sostre.

4

Eb04ph04 UN DETECTOR MOVIMENT PHILIPS OCCUSWITCH LRM 1070/00 EOC 73138499

Subm. i col. de detector de moviment autònom PHILIPS sèrie OCCUS-
WITHC mod. LRM 1070/00, deconnecta l'enllumenat d'una zona mit-
jancçant un interruptor compatible amb qualsevol làmpada. Possibilitat
de connectar-ho en paral.lel amb altres unitats.  Temps seleccionable
entre 1 i 30 minuts, incorpora una fotocèl.lula inhibidora quant la quan-
titat de llum és suficient. S'inclou material auxiliar de muntatge.

3

Eb04or02 UN DETECTOR DE MOVIMENT ORBIS DICROMAT+ OB136112

Subm. i col. de detector de moviment ORBIS mod. DICROMAT+. Ca-
racterístiques:
- Per a muntatge encastat al sostre. 
- Dimensions: 65 mm de diàmetre.
- 1 Circuit.
- Camp de detecció: 7 m de diàmetre instal·lat a 2'5 m d'alçada.
- 360º de detecció.
- Alimentació. 230 V, 50 Hz.
- Apte per a lluminàries incandescents, fluorescents, halògenes de
baix voltatge i a 230 V, bombetas de baix consum, downlights i led.
- Temporitzacions: De 1 segon a 15 minuts.
- Sensibilitat lumínica de 2 a 2000 lux.
- IP20.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

5

Eb04or03 UN DETECTOR DE MOVIMENT ORBIS ISIMAT+ OB134112

Subm. i col. de detector de moviment ORBIS mod. ISIMAT+. Caracte-
rístiques:
- Per a muntatge superficial a la paret. 
- Dimensions: 72x80x100 mm.
- Camp de detecció: 12 m frontal, 8 m lateral.
- 200º de detecció.
- Alimentació. 230 V.
- Apte per a lluminàries incandescents, fluorescents, halògenes de
baix voltatge i a 230 V, bombetas de baix consum, downlights i led.
- Temporitzacions: De 3 segons a 30 minuts.
- Sensibilitat lumínica de 5 a 2000 lux.
- IP55.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

2

AJUDES D'OBRA CIVIL01.08

Ealbelec PA AJUDES PALETA ELECTRICITAT

AJUDES D'ELECTRICITAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció amb perfileria metàl.lica de tots els acabats del Centre de
Transformació, bancades i suports d'armaris elèctrics.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.

1
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Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a l'obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estruc-
tura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

LEGALITZACIONS01.09

Elegbten00 PA LEGALITZACIO BAIXA TENSIÓ.

Legalització del projecte de BAIXA TENSIÓ I SUBMINISTRAMENT
COMPLEMENTARI, certificat final d'obra, pagament per part de l'indus-
trial adjudicatari del visat del projecte al Col.legi d'Enginyers, taxes per-
tinents i entrega d'una còpia del projecte a la propietat.

1
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02 CABLEJAT ESTRUCTURAT I TELEFONIA

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS02.01

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

RACKS02.02

Expaca01 UN AMPLIACIO DE RACK 2 EXISTENT

Ampliació de rack 2 existent. Inclou nous panells, connexió dels nous
punts, comprovació i posada en funcionament de la instal·lació.

1

Expaca02 UN AMPLIACIO DE RACK 1 EXISTENT

Ampliació de rack 1 existent. Inclou nous panells, connexió dels nous
punts, comprovació i posada en funcionament de la instal·lació.

1

CABLES I CANALITZACIONS02.03

Ek07sc21 ML CABLE 4 PARELLS SCHNEIDER ELECTRIC VDI COBRE U/UTP CAT-6 250 MHZ LSZH
VDIC116118.

Subm. i col. de cable de 4 parells de coure sense pantalla SCHNEI-
DER ELECTRIC gamma VDI COBRE, U/UTP ref. VDIC116118, cat-6.
Coberta exterior verda LSZH. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1.440

Ee85bpb1 ML SAFATA CABLOFIL BP 100x60 GC+TAPA.

Subm. i col. de safata perforada CABLOFIL sèrie BP de 100x60 mm.
GC, galvanitzada per immersió en calent, amb tapa, cable de coure
nu, p.p. d'accessoris, unions i suports.

25

Ee03co09 ML TUB REFLEX 20 mm.

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

240

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

48
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ELEMENTS DE CAMP02.04

Ek04sc13 UN CONNECTOR SCHNEIDER ELECTRIC ACTASSI S-ONE UTP RJ45 cat6 VDIB17726U12.

Subm. i col. de connector SCHNEIDER ELECTRIC ACTASSI S-ONE
ref. VDIB17726U12, RJ45, Cat-6, sense apantallament (UTP). 

48

EQUIPS WI-FI02.05

Pawi03 UN OMNIDATA H/01

Subm. i col de OMNI ACCES access point Power Adapter OmniData
H/01. S'inclou material auxiliar de muntatge.

3

Pawi01 UN OMNIACCESS AP61

Subm. i col. de conjunt OMNIACCESS AP-61 access point Power amb:
* AP Punt d'accés d'alta seguretat i multifunció. Radi únic 802.11a/b/g.
* Alimentació remota POE i  local per a transformador. Connexió
RJ-45.
* Antenes integrals de triple banda, Alcatel system security.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

3

ESCOMESA DE FIBRA AJUNTAMENT02.06

Expaca03 PA CONNEXIO A XARXA DE FIBRA AJUNTAMENT EXISTENT

Connexió a la xarxa de fibra òptica existent a l'Ajuntament.
1

Ek07ex01 ML CABLE F.O. EXCEL 205-302 OS2 09/125 12 FIBRES

Subm. i col. de cable de 12 fibres òptiques unitubo EXCEL ref.
205-302, instal·lació en interior/exterior, monomode 09/125 OS2 ,
construcció folgada, protecció d'aramida i coberta LSOH, reforç de fi-
bra de vidre ,  diàmetre : ± 6/6.5mm. Normativa IEC 60794�1 per a: ai-
xafament 1500 N/m. Resistència màxima de tracció durant la instal·la-
ció 1000 N i Temperatura de funcionament:-30 °C a +60 °C. Complint
la següent normativa de contra incendis: IEC 60332�1�2, normativa
de certificació individual del cable, IEC 60754�1, normativa d'halò-
gens , IEC 60754�2, normativa de no agents àcids IEC 61034�2, nor-
mativa contra fum dens. Conforme a les següents normatives i estàn-
dards, IEC / EN 60793�2�50 Categoria B.1.3, ITU�T recomanacions
G.652.D and C, B, A, IEEE 802.3 2002 incl. 802.3ae, EN 50
173�1:2007, Categoria OS2 and OS1, ISO / IEC 11801:2002, Catego-
ria OS1, ISO / IEC 24702: 2006, Categoria OS2 and OS1, AN-
SI/TIA�568�C.3. Ideal per us de backbone en xarxes de campus, edi-
fici, vertical i horitzontal, coberta de color negre. S'inclou material auxi-
liar de muntatge.

524

Ee03aa04 ML TUB PIPELIFE CANALFLEX 100 mm.

Subm. i col. de tub per canalitzacions elèctriques corrugat, fabricat en
P.V.C., no propagador de la flama, grau de protecció 7 contra danys
mecànics, IP-47, DN-100 i 91 mm. de diàmetre interior aproximat,
amb fil passacables. S'inclouen p.p. de manegots d'unió i taps finals.

1.048

Ef31be04 UN TAPA BENITO TRIANGULAR T1480 DE 870x870 mm D400

Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENI-
TO sèrie TRIANGULAR mod. T1480, classe D-400, de 870x870 mm
amb tapa de 785x700 mm. S'inclou material auxiliar per al seu muntat-
ge.

21
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AJUDES D'OBRA CIVIL02.07

Ealbcest PA AJUDES PALETA CABLEJAT ESTRUCTURAT

AJUDES DE CABLEJAT ESTRUCTURAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en tabics.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1
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03 TELEVISIÓ

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS03.01

Expatc01 PA CONNEXIO A INSTAL·LACIO EXISTENT

Connexió a instal·lació existent dels nous punts de televiió.
1

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

CABLES I CANALITZACIONS03.02

Et05pf01 ML CABLE COAXIAL P.F. 2400B. CAB002400.

Subm. i col. de cable coaxial FI (RTV-SAT) amb una atenuació de
16'9 dB. a 860 MHZ. i de 27'9 dB a 2150 MHz. Coberta de P.V.C. de
color blanc.

241

Ee03co10 ML TUB REFLEX 25 mm.

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 25 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

135

Expael01 UN REGISTRE DE PAS IDE CT110

Subm. i col. de registre de pas IDE mod. CT110 de 108x108x50 mm.
S'inclou material auxilliar de muntatge.

12

Et09hi15 UN DISTRIB. HIRSCHMANN VFC-0631 SF. ANT406631.

Subm. i col. de distribuïdor de 3 sortides HIRSCHMANN mod.
VFC-0631 SF, blindat amb connectors "F". S'inclou material auxiliar de
muntatge.

1

Et03hi12 UN DERIVADOR HIRSCHMANN AFC-1541-S. ANT406115.

Subm. i col. de derivador de 4 sortides de 15 dB d' atenuació HIRSCH-
MANN mod. AFC-1541-S. Blindat amb connectors F Per a instal·la-
cions de distribució de senyal de 5-2.400 MHz. Atenuació de pas
3'5-5'0 dB. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

3

Et09hi10 UN DISTRIB. HIRSCHMANN VFC-0421-SF. ANT406421.

Subm. i col. de distribuidor de 2 sortides HIRSCHMANN mod.
VFC-0421-SF, blindat amb connectors "F". S'inclou material auxiliar
de muntatge.

1
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ELEMENTS DE CAMP03.03

Ee79li35 UN BASE TV-R-SAT BTICINO LIVINGLIGHT N4210D.

Subm. i col. de base de TV-R-SAT BTICINO sèrie LIIVINGLIGHT de
color blanc. S'inclou caixa d'encastar universal o especial per a pladur
segons arquitectura, placa AIR de color blanc, suport i material auxi-
liar de muntatge.

1

AJUDES D'OBRA CIVIL03.04

Ealbtele PA AJUDES PALETA TELECOMUNICACIONS

AJUDES DE TELECOMUNICACIONS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1
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04 CONTROL

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS04.01

Expaco04 PA CONNEXIO D'INSTAL·LACIO EXISTENT A NOU SISTEMA DE CONTROL

Connexió d'instal·lació existent a nou sistema de control de climatitza-
ció.

1

Expaco01 CONNEXIO D'INSTAL·LACIO EXISTENT A NOU SISTEMA DE CONTROL

La connexió dels equips existents al sistema de control de BMS (venti-
ladors, enllumenat, pou de bombeig, etc.) està contemplat dins aquest
capítol.

1

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

BMS04.02

Expaco03 UN CONTROL BMS LOXONE-SENSORIAL

Subm. i col. de sistema de control LOXONE-SENSORIAL d'acord amb
el llistat de punts de control, format per:
- 1 Central 9HPERSONAL (servidor web) amb:
8 Entrades i 8 sortides digitals.
4 Entrades i 4 sortides analògiques 0-10 V.
Ports LAN, KNX, LoxBUS.
Potents funcions i lògiques.
Visualització a través de iPhone, iPad, Android, PC, etc.
- 1 Font d'alimentació 24 Vdc, 0'4 A.
- 2 Fonts d'alimentació 24 Vdc, 4'2 A.
- 5 Mòduls d'extensió 9HNET de 12 entrades i 8 sortides digitals, 4 en-
trades i 4 sortides analògiques.
- 1 Mòdul d'extensió 9HNET de relés, 14 sortides de 16 A.
- 1 Mòdul d'extensió 9HNET 1-WIRE.
- 1 Mòdul d'extensió 9HNET MODBUS/RTU.
- 1 Mòdul d'extensió 9HNET RS485.
- 1 Sensor de temperatura i humitat exteriors 0-10 V.
- 5 Sensors de temperatura 1-wire metàl·lic (pel control de la tempera-
tura de l'aigua).
- 3 Sensors de temperatura i humitat per a conductes, amb 2 sortides
de 0-10 V.
- 1 Sensor de CO2, temperatura i humitat per a conductes, amb 3 sorti-
des de 0-10 V.
- 1 Pressòstat amb 2 sortides (0-10 V i ON/OFF d'avís). Cal revisar el
rang de pressió a mesurar.
- 1 ModBus-BacNet / IP client (100 punts i 16 dispositius BACnet/IP.
Inclou connexió, configuració, material auxiliar de muntatge i posada
en funcionament.

1
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Expaco30 UN CABLES I CANALITZACIONS DE CONTROL.

Subm. i col. de la instal·lació de control. Comprèn:
- Línies elèctriques per a senyals d'entrada/sortida analògiques, inclo-
sos embornaments.
- Línies elèctriques per a senyals E/S digitals desde instrumentació, in-
closos embornaments.
- Linies de bus de comunicacions.
S'inclou tub de protecció, caixes de derivació i material auxiliar de
muntatge.

1

Eu28mf03 UN MONITOR FUJITSU LCD 24" S26361-K1254-V140.

Subm. i col. de monitor panoràmic FUJITSU S26361-K1254-V140 de
24". Display P24W-E ECO IPS. Pantalla plana.

1

Eu28ws0500 UN ORDINADOR DE GESTIO

Subm. i col. d'ordinador per a la gestió i control de les instal·lacions,
de les següents característiques:
Processador: Intel® Core. i5-6500
Sistema operatiu: Windows® 7 Professional SP1
RAM: 8 GB
Disc dur: 1000GB SATA III 7.2k
DVD Super Multi
Equipat amb teclat i ratolí.
Targeta de red 10/100.
S'inclou posada en funcionament.

Nota: Aquesta partida inclourà tot el software i hardware necessari pel
bon funcionament del software específic de control.

1

VRV04.03

Ea27dc0900 UN SISTEMA DE GESTIO CENTRALITZADA DAIKIN DCM601A51.

Subm. i col. de sistema de gestió centralitzada DAIKIN intelligent-
TouchManager mod. DCM601A51. Per a controlar/supervisar 64 uni-
tats interiors Daikin (fins a 2560 mitjançant opcionals). Pantalla tàctil
amb possibilitat d'incloure plànols de la instal·lació. Servidor web in-
clòs. Programació horària setmanal/anual. Potents eines per a comfort
i estalvi energètic. Possibilitat de controlar altres instal·lacions mitjan-
çant mòduls d'entrades/sortides digitals/analògiques.

1

Ea27dm01 UN INTERFACE DAIKIN DMS502A51.

Subm. i col. d'interface DAIKIN mod. DMS502A51. Per a procés de da-
des a protocol BACNET. Per a un màxim de 128 unitats interiors i 20
mòduls d'unitats exteriors de VRV (2 buses DIII-Net). No inclou integra-
ció, software ni PC. Inclou la posta en marxa de l'interface. 

1

Expaco02 UN CABLEJAT VRV

Subm. i col. de cablejat de control pel sistema de climatització VRV,
format per:
- Cable de 2x1'5 mm2 sense apantallar.
- Cable de 2x1 mm2 apantallat.
S'inclou tub de protecció, caixes de derivació, proves i material auxiliar
de muntatge.

1
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AJUDES D'OBRA CIVIL04.04

Ealbcont PA AJUDES PALETA CONTROL

AJUDES DE CONTROL:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1
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05 SEGURETAT

INTRUSIÓ05.01

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS05.01.01

Expain01 PA AMPLIACIO DE LA INSTAL·LACIO EXISTENT

Ampliació de la instal·lació existent de la nova Fase 2 i configuració
de la central existent a les noves necessitats.

1

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

CABLES I CANALITZACIONS05.01.02

Eb07mb01 ML MANGUERA BLINDADA ALARMA LSOH CAB 000124 2+4 FILS.

Subm. i col. de mànega blindada d'alarma lliure d'halògens, de 2+4 fils.
180

Ee03co08 ML TUB REFLEX 16 mm.

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 16 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

80

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

15

ELEMENTS DE CAMP05.01.03

Eb04ut03 UN DETECTOR VOLUMETRIC UTC F&S EV1116

Subm. i col. de detector volumètric d'infrarrojos passiu UTC FIRE &
SECURITY mod. EV1116.  Abast: 16 m amb 11 cortines. Sortides d'a-
larma (NC) i tamper (NC). Instal·lació a una alçada de 1'8 a 3 m.
Camp de visió de 86º. Anticamuflatge. Alimentació a 12 Vcc. Tempera-
tura de treball de -10 ºC a +55 ºC. Certificat grau de seguretat 2
(EN50131). Dimensions 125x66x60 mm. S'inclou material auxiliar de
muntatge. 

12

Ei03ut02 UN SIRENA INTERIOR UTC F&S AS272

Subm. i col. de sirena interior de 2 tons UTC FIRE & SECURITY mod.
AS272. Plàstic ABS color blanc. Possibilitat de ser autoalimentada
amb bateria no inclosa. Alimentació a 12 Vcc. Temperatura de treball
de -25 ºC a +55 ºC. Dimensions: 115x114x44 mm. Certificat grau de
seguretat 2 (EN 50131). S'inclou material auxiliar de muntatge.

2
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Eb03ut02 UN MODUL D'AMPLIACIO UTC F&S ATS1201E.

Subm. i col. de mòdul expansor de 8 zones ampliable fins a 32 UTC
FIRE & SECURITY mod. ATS1201E amb connector per a tarjetes
ATS1810, ATS1811 ó ATS1820 (fins a 16 sortides), en caixa d'acer
ATS1643 amb tamper i 1 sortida de sirena. Alimentació a 220 Vac. Di-
mensions PDB: 175x90 mm. Dimensions armari: 315x388x85 mm. ali-
mentació 13'8 Vcc/3A. Certificat grau de seguretat 3. S'inclou batería
BS127N i material auxiliar de muntatge.

3

C.T.T.V.05.02

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS05.02.01

Expacc01 PA CONNEXIO A INSTAL·LACIO EXISTENT

Connexió de la instal·lació corresponent a la nova càmera a la ins-
tal·lació existent i configuració del senyal d'aquesta càmera. 

1

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

CABLES I CANALITZACIONS05.02.02

Ek07sc33 ML CABLE 4 PARELLS SCHNEIDER ELECTRIC VDI COBRE U/FTP CAT-6 300 MHZ LSZH
VDIC626218.

Subm. i col. de cable de 4 parells de coure SCHNEIDER ELECTRIC
gamma VDI COBRE, U/FTP ref. VDIC626218, cat-6. 300 Mhz LSZH.
Coberta exterior verda. S'inclou material auxiliar de muntatge.

51

Ee03ft03 ML TUB GALVANIZAT SENDZIMIR TUPERSA TAE de 25 mm.

Subm. i col. de tub rígid galvanitzat Sendzimir Z275, de 25 mm de dià-
metre exterior, endollable, codi de classificació EN 5557, IP67, amb
p.p. d'accessoris i grapes.

20

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

1

176 febrer 2018 170421_G2400



CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT

ELEMENTS DE CAMP05.02.03

En09ut59 UN CAMERA UTC F&S TVB-1201

Subm. i col. de càmera compacta IP "Truvision" UTC FIRE & SECU-
RITY mod. TVB-1201. Característiques:
1'3 MPx.
PAL
Òptica varifocal motoritzada de 2'8 a 12 mm.
WDR. 
Dia/Nit.
Leds IR de 30 m d'abast.
Alarma.
Ranura per a targetes SD/SHDC.
Intel·ligència.
Alimentació PoE, 12 Vcc.
Calefactor.
IP66.
S'inclou font d'alimentació mod. KTP-12DCU de 12 Vcc 1 A. i material
auxiliar de muntatge.

1

AJUDES D'OBRA CIVIL05.03

Ealbsegu PA AJUDES PALETA SEGURETAT

AJUDES DE SEGURETAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1
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06 MEGAFONIA

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS06.01

Expame01 PA CONNEXIO NOVA INSTAL·LACIO

Connexió de la nova instal·lació de megafonia de planta baixa i planta
primera a la instal·lació existent.

1

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

CABLES I CANALITZACIONS06.02

Es08bg04 ML CABLE BICC GENERAL CABLE PARALELO/AUDIO 2x1'5.

Subm. i col. de cable paral·lel de 2x1'5 mm2. fabricat en Cu. amb co-
berta de P.V.C. Especial per a instal·lacions de audio.

79

Ee03co10 ML TUB REFLEX 25 mm.

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 25 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

42

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

7

Ee85cfb000 ML SAFATA CABLOFIL REIXA CF 54x150 GC+1T

Subm. i col. de safata de reixeta CABLOFIL sèrie CF de 54x150 mm.
GC, galvanitzada per immersió en calent, amb un element separador,
cable de coure nu, p.p. de accessoris, unions i suports.

38

ELEMENTS DE CAMP06.03

Es04op73 UN ALTAVEU OPTIMUS A-256ATP

Subm. i col. d'altaveu tipus difusor OPTIMUS mod. A-256ATP de 6", 6
W de potència seleccionable (1, 3 i 6 W) en línia de 100 V. Instal·lació
encastada. Incorpora reixa metàl·lica amb cèrcol de plàstic ABS i an-
coratge mitjançant urpes i molles. S'inclou material auxiliar de muntat-
ge.

7
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AJUDES D'OBRA CIVIL06.04

Ealbmega PA AJUDES PALETA MEGAFONIA

AJUDES DE MEGAFONIA:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1
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07 DETECCIÓ D'INCENDIS

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS07.01

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

CENTRAL07.02

Ei05no0100 UN KIT DE CENTRAL NOTIFIER ID3000 ID3004-001 2 LLAÇOS AMPLIABLE A 4.

Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref.
ID3000. Compleix normativa europea EN-54. Formada per 1 kit de 2
llaços ampliable a 4 mod ID3004-001. Composició del kit:
- 1 Equip bàsic amb 2 llaços ref. 020-538-001.
- 1 Cabina estàndar de 1 cos ref. 020-472-009.
- 1 Tapa frontal ref. 020-480-009.
- 1 Font d'alimentació de 4'5 a 7 A. ref. 020-579.
S'Inclouen 2 bateries de 12 V 17 Ah ref. PS-1217, material auxiliar de
muntatge, programació i posada en funcionament.

1

CABLES I CANALITZACIONS07.03

Ei01no04 ML CABLE NOTIFIER 2x2.5-LHR.

Subm. i col. de cable manguera parell trenat i apantallat, NOTIFIER
ref. 2x2'5-LHR, de color vermell i coure polit flexible, classe V, de
2x2'5 mm², amb funda d'alumini/poliéster i drenatge de coure estanyat
de 0'5 mm², resistent al foc, lliure d'halògens, baixa emisió de fums i
baixa corrosivitat.

705

Ee03gr02 ML TUB GRISDUR ROSCAT 20 mm.

Subm. i col. de tub de P.V.C. rígid de 20 mm. de diàmetre, color RAL
7035, roscat als seus extrems, resistència a la compresió 1250 N, re-
sistència a l'impacte 2 J., IP54, amb p.p. d'accessoris i grapes.

396

Ee03co09 ML TUB REFLEX 20 mm.

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

51
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ELEMENTS DE CAMP07.04

Ei06no20 UN DETECTOR ANALOGIC OPTIC NOTIFIER NFXI-OPT.

Subm. i col. de detector òptic de fum analògic amb aïllador incoroprat
NOTIFIER mod. NFXI-OPT. Detecció analògica amb algoritmes de
processament de les senyals captades pel detector. Per a focs d'evolu-
ció lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test
manual i automàtic i direccionament manual decàdic. Disposa de dos
leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Aprovat
segons els requisits de EN54-7. Certificat 0786-CPD-20640. S'inclou
base B501AP i material auxiliar de muntatge.

61

Ei06no2000 UN DETECTOR ANALOGIC OPTIC NOTIFIER NFXI-OPT.

Subm. i col. de detector òptic de fum analògic amb aïllador incoroprat
NOTIFIER mod. NFXI-OPT. Detecció analògica amb algoritmes de
processament de les senyals captades pel detector. Per a focs d'evolu-
ció lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test
manual i automàtic i direccionament manual decàdic. Disposa de dos
leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Aprovat
segons els requisits de EN54-7. Certificat 0786-CPD-20640. S'inclou
base B501AP, sòcol per a muntatge amb tub vist SMK400AP i mate-
rial auxiliar de muntatge.

15

Ei10no01 UN POLSADOR ANALOGIC NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41

Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable amb aïlla-
dor de tallacircuit incorporat NOTIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41
per a sistema analògic intel·ligent. Disposa de Led d' estat, tapa de
protecció contra rotura accidental i clau de proves manuals. Certificat
0832-CPD-0702. S'inclou caixa PS031W per a muntatge en superfície
i material auxiliar de muntatge.

7

Ei03no22 UN SIRENA NOTIFIER NFXI-WS-R

Subm. i col. de sirena direccionable NOTIFIER NFXI-WS-R, amb flash
de color vermell. Consum de 5'5 A, 101 dBA. Alimentació del propi
llaç. S'inclou base B501AP i material auxiliar de muntatge.

4

Ei03no02 UN SIRENA DIRECCIONABLE NOTIFIER WSS-PC-I02.

Subm. i col. de sirena direccionable NOTIFIER mod. WSS-PC-I02
amb flash transparent i aïllador incorporat. Sortida de so màxima de
97 dBA a 1 m. Aprovada segons EN54-3, EN5423 i EN54-17. Certifica-
da 0370-CPD-1075. Muntatge a sostre. S'inclou sòcol amb base BRR
i material auxiliar de muntatge.

18

Ei03no2000 UN FLASH INTERIOR NOTIFIER WST-PC-I02.

Subm. i col. de flash direccionable NOTIFIER mod. WST-PC-I02 trans-
parent, amb aïllador incorporat. Connexió i alimentació directament
del llaç. Ocupa 1 direcció del llaç. Aprovat segons EN54/23 i
EN-54-17. S'inclou base BRR i material auxiliar de muntatge.

25

Ei17no39 UN POTENCIADOR DE LLAÇ NOTIFIER 002-629

Subm. i col. d'equip potenciador de llaç intel·ligent NOTIFIER ref.
002-629. Afegeix 1 A de corrent al llaç per a incrementar la corrent de
3 a 5 vegades. Incorpora font d'alimentació de 3 A i té espai per a 2
bateries de 12 Ah i aïllador de curtcircuit. Disposa de 6 leds indicadors
d'estat. S'inclouen 2 bateries de 12 V 12 i material auxiliar de muntat-
ge.

1

Ei17no28 UN MODUL MONITOR NOTIFIER M710.

Subm. i col. de mòdul monitor direccionable NOTIFIER mod. M710
amb 1 circuit d'entrada supervisat per a la monitorització d'equips d'a-
larma o de senyals tècniques que disposin de contacte lliure de ten-
sió. Incorpora circuit aïllador de curtocircuit de llaç, led d'indicació d'es-
tat del mòdul i selector de direcció decàdic (01-159). Certificat
0786-CPD-20342. S'inclou caixa de superficie M200SMB i material au-

1
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xiliar de muntatge.

Ei17no26 UN MODUL CONTROL NOTIFIER M701.

Subm. i col. de mòdul control direccionable NOTIFIER mod. M701 per
a l'activació de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafoc,
solenoides, etc. Disposa de 1 circuit de sortida configurable. Incorpora
circuit aïllador de curtcircuit de llaç, led per a la indicació d'estat del
mòdul i selector de direcció decàdic (01-159). Certificat
0786-CPD-20341. S'inclou caixa de superfície M200SMB i material au-
xiliar de muntatge.

1

AJUDES D'OBRA CIVIL07.05

Ealbdinc PA AJUDES PALETA DETECCIÓ D'INCENDIS

AJUDES DE DETECCIÓ D'INCENDIS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1

236 febrer 2018 170421_G2400



CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT

08 EXTINCIÓ D'INCENDIS

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS08.01

Expaex01 PA CONNEXIO A INSTAL·LACIÓ EXISTENT

Connexió a la instal·lació existent d'extinció d'incendis, per a alimenta-
ció de les boques d'incendi de la fase 2.

1

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

XARXA DE DISTRIBUCIÓ08.02

Ef01n006 ML T. ACER NEGRE DIN 2440 2".

Subm. i col. de canonada d'acer negre DIN 2440 EN 10255 de 2", pin-
tat amb una capa d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'acces-
soris i suports.

32

Ef01n005 ML T. ACER NEGRE DIN 2440 1 1/2".

Subm. i col. de canonada d'acer negre DIN 2440 EN 10255 de 1 1/2",
pintat amb una capa d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'ac-
cessoris i suports.

11

B.I.E.08.03

Eivari10 UN CONJUNT BIE 25/2 + ARMARI EXTINTOR MR4M. SUPERFICIE

Subm. i col. de conjunt B.I.E. + armari per extintor CHESTERFIRE de
superficie, de les següents característiques:
# B.I.E.
Sèrie 600 mod. 25/2. Característiques: 
Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable amb xarneres, pin-
tat color gris, amb xarneres i tancament.
Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació RIL-GO.
Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a
manòmetre.
Llança RYLMATIC Ø 25 mm.
20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.
# ARMARI EXTINTOR:
Armari modular mod. MR4M.
Dimensions 600x750x260 mm. amb marc per a  vidre, pintat.
Amb compartiment per a extintor i pannell per col·locació de polsadors
i alarmes.
S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.

2

Ei27reto04 PA RETOLS INDICATIUS SENYALITZACIO

Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies d'evacuació i senyalitza-
ció de sistemes contra-incendis homologats segons normes UNE
23.033-814 i 23-034-88. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

1
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EXTINTORS08.04

Ei12poa1 UN EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. 21A-113BC EN INTERIOR D'ARMARI.

Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 kgs., eficà-
cia 21A-113BC instal·lat a l'interior d'armari.

2

Ei12po01 UN EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. 21A-113BC.

Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia
21A-113BC, amb suport instal.lat en parament vertical a una alçada
màxima de 1'7 m sobre el sòl.

2

Ei27reto08 PA RETOLS INDICATIUS SENYALITZACIO

Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies d'evacuació i senyalitza-
ció de sistemes contra-incendis homologats segons normes UNE
23.033-814 i 23-034-88. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

1

AJUDES D'OBRA CIVIL08.05

Ealbeinc PA AJUDES PALETA EXTINCIO D'INCENDIS

AJUDES D'EXTINCIÓ D'INCENDIS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estruc-
tura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

1
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09 CLIMATITZACIÓ

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS09.01

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

UNITATS EXTERIORS09.02

Fa01rq3700 UN UE-01. UN. EXT. DAIKIN VRV IV RYYQ18T.

Subm. i col. d'unitat exterior DAIKIN VRV IV mod. RYYQ18T. Caracte-
rístiques:
Capacitat de fred/calor: 50'0 / 56'0 kW.
Consum en fred/calor: 14'7 / 14'4 kW.
Refrigerant. R-410A.
Connexions. 5/8" i 1 1/8".
Dimensions:1685x1240x765 mm.
Presió sonora màxima: 65 dBA.
Pes: 398 kg.
S'inclouen bancada, grua, connexions elèctriques, connexions de ca-
nonades, de desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a bai-
xant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posta en funcionament, càrrega adicional de gas, proves ITE
06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (UE-01)

1

Fa01rq0400 UN UE-02. UN. EXT. DAIKIN VRV IV REYQ14T.

Subm. i col. d'unitat exterior DAIKIN VRV IV mod. REYQ14T amb recu-
peració de calor. Característiques:
Capacitat nominal de fred/calor:  40 / 45 kW.
Consum en fred/calor: 10'7 / 11'3 kW.
Refrigerant. R-410A.
Connexions. 1/2"-7/8"-1 1/8".
Alimentació. Trifàsica.
Dimensions: 1685x1240x765 mm
Pressió sonora màx: 61 dBA.
Pes: 304 kg.
S'inclouen bancada, grua, connexions elèctriques, connexions de ca-
nonades, de desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a bai-
xant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posta en funcionament, càrrega adicional de gas, proves ITE
06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (UE-02)

1
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CANONADES I VÀLVULES09.03

Ea27ek1100 UN KIT DE VALVULA D'EXPANSIO DAIKIN EKEXV500.

Subm. i col. de kit de vàlvula d'expansió DAIKIN mod. EKEXV500. Per
a bateria d'expansió directa col·locada en un climatitzador genèric
amb refrigerant R410a. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1

Ea27ek0300 UN CAIXA DE CONTROL DAIKIN EKEQFCBA.

Subm. i col. de caixa de control DAIKIN mod. EKEQFCBA. Per a con-
nexió a climatitzador amb bateria DX. Per a sistemes Sky-Air/VRV.

1

Fa01bs0700 UN CAIXA INVERSORA DAIKIN VRV IV BS10Q14AV1B

Subm. i col. de caixa inversora de cicle DAIKIN sistema VRV mod.
BS10Q14AV1B, per a unitats amb recuperació de calor. Funciona-
ment amb refrigerant R410A. Característiques:
Nº màxim d'unitats interiors connectables. 50.
Nº màxim d'unitats interiors connectables per derivació. 5.
Nº de ports. 10
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables. 750 o
menys.
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables per de-
rivació. 140. Es poden unificar 2 sortides per a unitats 200 i 250.
Dimensions. 298x820x430 mm.
Pes. 35 kg.
Connexions de canonades:
- Amb unitat exterior. 1/2"-1 1/8"-1 1/8".
- Amb unitats interiors. 3/8"-5/8".
Diàmetre del tub de drenatge. 20 mm (diàmetre interior), 26 mm (dià-
metre exterior)
Aïllament tèrmic insonoritzador. Espuma de poliuretà.
Alimentació elèctrica. Monofàsica, 220-240 V, 50 Hz.
S'inclou p.p. de petits accessoris, connexionat elèctric i de canonades,
suports per la seva col·locació i posta en marxa.

1

Fa01bs0400 UN CAIXA INVERSORA DAIKIN VRV IV BS4Q14AV1B

Subm. i col. de caixa inversora de cicle DAIKIN gamma VRV sistema
VRV mod. BS4Q14AV1B, per a unitats amb recuperació de calor. Fun-
cionament amb refrigerant R410A. Característiques:
Nº màxim d'unitats interiors connectables. 20.
Nº màxim d'unitats interiors connectables per derivació. 5.
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables. 400 o
menys.
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables per de-
rivació. 140. Es poden unificar 2 sortides per a unitats 200 i 250.
Dimensions. 298x370x430 mm.
Pes. 17 kg.
Connexions de canonades:
- Amb unitat exterior. 3/8"-7/8"-3/4".
- Amb unitats interiors. 3/8"-5/8".
Diàmetre del tub de drenatge. 20 mm (diàmetre interior), 26 mm (dià-
metre exterior)
Aïllament tèrmic insonoritzador. Espuma de poliuretà.
Alimentació elèctrica. Monofàsica, 220-240 V, 50 Hz.
S'inclou p.p. de petits accessoris, connexionat elèctric i de canonades,
suports per la seva col·locació i posta en marxa.

2

Fa01bs0100 UN CAIXA INVERSORA DAIKIN VRV IV BS1Q10A

Subm. i col. de caixa inversora de cicle DAIKIN gamma VRV sistema
VRV IV mod. BS1Q10A, per a unitats amb recuperació de calor. Fun-
cionament amb refrigerant R410A. Característiques:
Nº màxim d'unitats interiors connectables. 6.
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables.
15<x<=100.
Pes. 12 kg.
Connexions de canonades:
- Amb unitat exterior. 3/8"-5/8"-1/2".
- Amb unitats interiors. 3/8"-5/8".

1
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Aïllament tèrmic insonoritzador. Espuma de poliuretà.
Alimentació elèctrica. Monofàsica, 220-240 V, 50 Hz.
S'inclou p.p. de petits accessoris, connexionat elèctric i de canonades,
suports per la seva col·locació i posta en marxa.

Expacl01 UN KIT DE SEGELLAT DAIKIN KHFP26A100C

Subm. i col. de kit de segellat DAIKIN KHFP26A100C. S'inclou mate-
rial auxiliar de muntatge.

1

Ea27kh0500 UN JOC DERIVACIO DAIKIN KHRQ23M20T.

Subm. i col. de joc de derivacions DAIKIN tipus REFNET mod.
KHRQ23M20T de 3 tubs, per sistema VRV amb gas R410A. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

1

Ea27kh0700 UN JOC DERIVACIO DAIKIN KHRQ23M64T.

Subm. i col. de joc de derivacions DAIKIN tipus REFNET mod.
KHRQ23M64T de 3 tubs, per sistema VRV amb gas R410A. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

2

Ea10cb12el ML TUB CU. FRIGORIFIC 1 1/8"+ARMAFLEX AF-6-028+ALUMINI DE 0'6 mm.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1 1/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, soports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-028, amb p.p. d'adhesiu, p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, tub
d'alumini per calorifugat de tubs amb extrems arrodonits mascle i fe-
mella i tancament longitudinal amb possibilitat de solapar-se en 2 sen-
tits i material auxiliar de muntatge.

25

Ea10cb12i ML TUB CU. FRIGORIFIC 1 1/8"ARMAFLEX AF-5-028.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1 1/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, soports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-5-028, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

5

Ea10cb08el ML TUB CU. FRIGORIFIC  7/8"+ARMAFLEX AF-6-022+ ALUMINI DE 0'6 mm

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 7/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-022, amb p.p. d'adhesiu, p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, alumi-
ni per a calorifugat de tubs i material auxiliar de muntatge.

18

Ea10cb08i ML TUB CU. FRIGORIFIC  7/8"+ARMAFLEX AF-5-022.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 7/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-5-022, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

5

Ea10cb06i ML TUB CU. FRIGORIFIC 3/4"+ARMAFLEX AF-5-018.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 3/4", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-5-018, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

3

Ea10cb04el ML TUB CU. FRIGORIFIC 5/8"+ARMAFLEX AF-6-015+ALUMINI DE 0'6 mm.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 5/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-015, amb p.p. d'adhesiu, alumi-
ni per a calorifugat de tubs i material auxiliar de muntatge.

9
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Ea10cb04i ML TUB CU. FRIGORIFIC 5/8"+ARMAFLEX AF-4-015.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 5/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-015, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

27

Ea10cb02el ML TUB CU. FRIGORIFIC 1/2"+ARMAFLEX AF-6-012+ALUMINI DE 0'6 mm.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1/2", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-012, amb p.p. d'adhesiu, p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, alumi-
ni per a calorifugat de tubs i material auxiliar de muntatge.

18

Ea10cb02i ML TUB CU. FRIGORIFIC 1/2"+ARMAFLEX AF-4-012.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1/2", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d' accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-012, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

215

Ea10cb00i ML TUB CU. FRIGORIFIC 3/8"+ARMAFLEX AF-4-010.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 3/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-010, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

28

Ea10cr02ie ML TUB CU. FRIGORIFIC 1/4"+ARMAFLEX AF-2-006.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic de 1/4" en rotlles, tipus EURO-
PEO, segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, soports i solda-
dura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-2-006, amb p.p.
d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic AR-
MAFIX AF.

183

Ee85bcc500 ML SAFATA CABLOFIL BC 500x100 GC+TAPA

Subm. i col. de safata cega CABLOFIL sèrie BC de 500x100 mm. GC,
galvanitzada per immersió en calent, amb tapa, p.p. d'accessoris,
unions i suports.

16

UNITATS INTERIORS09.04

Fa01fx3100 UN UI-01. UN. INT. DAIKIN VRV FXSQ20A CONDUCTES.

Subm. i col. d'unitat interior de conductes DAIKIN gamma VRV mod.
FXSQ20A. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 2'2 / 2'5 KW.
Consum fred/calor. 41 / 37 W.
Pressió sonora màxima. 30'0 dBA.
Connexions frigorífiques. 1/4" i 1/2".
Dimensions: 245x550x800 mm. (alçada*amplada*fondària)
Refrigerant. R-410A.
Bomba de drenatge.
S'inclouen control remot BRC1E53A, plènums d'impulsió i retorn, jun-
tes flexibles per connexió a conductes, marc porta-filtre i filtre EU-4,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de di-
mensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més pro-
per, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posta en funciona-
ment, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.
(UI-01)

4

Fa01fx3200 UN UI-02. UN. INT. DAIKIN VRV FXSQ25A CONDUCTES.

Subm. i col. d'unitat interior de conductes DAIKIN gamma VRV mod.
FXSQ25A. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fried/calor. 2'8 / 3'2 KW.
Consum fred/calor. 41 / 37 W.

8
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Pressió sonora màxima. 30'0 dBA.
Connexions frigorífiques. 1/4 i 1/2".
Dimensions: 245x550x800 mm. (alçada*amplada*fondària)
Refrigerant. R-410A.
Bomba de drenatge.
S'inclouen control remot BRC1E53A, plènums d'impulsió i retorn, jun-
tes flexibles per connexió a conductes, marc porta-filtre i filtre EU-4,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de di-
mensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més pro-
per,  suports tipus silenblock segons UNE 100153, posta en funciona-
ment, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.
(UI-02)

Fa01fx3300 UN UI-03. UN. INT. DAIKIN VRV FXSQ32A CONDUCTES.

Subm. i col. d'unitat interior de conductes DAIKIN gamma VRV mod.
FXSQ32A. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 3'6 / 4'0 KW.
Consumo fred/calor. 45 / 42 W.
Pressió sonora màxima. 31'0 dBA.
Connexions frigorífiques. 1/4" i 1/2".
Dimensions: 245x550x800 mm. (alçada*amplada*fondària)
Refrigerant. R-410A.
Bomba de drenatge.
S'inclouen control remot BRC1E53A, plènums d'impulsió i retorn, jun-
tes flexibles per connexió a conductes, marc porta-filtre i filtre EU-4,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de di-
mensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més pro-
per, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posta en funciona-
ment, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.
(UI-03)

6

CONDUCTES09.05

Ea03cl06 M2 CONDUCTE CLIMAVER NETO

Subm. i col. de conducte de fibra de vidre tipus CLIMAVER NETO
amb revestiment exterior d'alumini, (alumini + malla de fibra de vidre +
kraft) i interior amb teixit NETO (teixit de vidre acústic d'alta resistència
mecánica). Classificació M-1. Inclou p.p. de colzes, pantalons, deriva-
cions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E., altres peces, accessoris i
suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6,  remats amb folrat
de les juntes entre unions amb cinta alumínica CLIMAVER NETO i a
les juntes interiors de les parets dels conductes segellat amb silicona.

132

ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ09.06

Ea34p31300 UN R-01. R. SCHAKO PA2B 1025x125 mm.

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 1025x125 mm. de la-
mes horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc
i lames d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintu-
ra RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-01)

1

Ea34p31100 UN R-04. R. SCHAKO PA2B 625x125 mm.

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 625x125 mm. de lames
horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc i la-
mes d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintura
RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-04)

28

Ea34ds0100 ML DL-1. D. SCHAKO DSX-P1-Z/ASK-ISOL/LD.

Subm. i col. de difusor linial SCHAKO mod. DSX-P1-Z/ASK-ISOL/LD
d'1 via, amb perfil en alumini extrusionat, lacat en color RAL a definir
per la direcció facultativa, lames de P.V.C. en colors RAL 9005 ó RAL
9010 orientables individualment, plènum de connexió en xapa d'acer
galvanitzat i aïllat amb regulació mitjançant comporta perforada al plè-
num i boca de connexió circular. S'inclou material auxiliar de muntat-
ge. (DL-1)

11
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AJUDES D'OBRA CIVIL09.07

Ealbclim PA AJUDES PALETA CLIMATITZACIO

AJUDES DE CLIMATITZACIÓ:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions
(maquinaria d'aire condicionat, bombes, dipòsits, canonades, etc.)
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materiales a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estruc-
tura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

1

LEGALITZACIONS09.08

Elegclim PA LEGALITZACIO CLIMATITZACIO.

Legalització del projecte de TÈRMIQUES, certificat final d'obra, paga-
ment per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col.le-
gi d'Enginyers, taxes a entitats de control pertinents i entrega d'una cò-
pia del projecte a la propietat.

1
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10 VENTILACIÓ

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS10.01

Expaes05 UN DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

Desmuntatgee, enderroc, retirada i trasllat de la instal·lació de VENTI-
LACIÓ existent a la zona de banys de planta soterrani i els equips as-
sociats a aquesta instal·lació Inclou tots els conductes i elements as-
sociats a aquesta instal·lació, així com tots els elements de suportació
de la instal·lació. Aquesta zona haurà de quedar completament lliure
de qualsevol element associat a la instal·lació. 
  
S'inclou lloguer, càrrega i descàrrega en camió i transport de conteni-
dors de 7 m3 de capacitat específics per als diferents tipus de residus
produïts en obres de demolició a abocador específic, a instal·lació de
tractament de residus de la construcció i demolició externa a l'obra o a
centre de valorartizació o eliminació de residus.
S'inclou el pagament de totes les taxes necessàries per l'eliminació i/o
reciclatge de tot el que s'hagi desmuntat tantes vegades com sigui ne-
cessari 
S'inclouen les ajudes d'obra civil necessàries pel desmuntatge de les
instal·lacions.

1

Expave02 PA CONNEXIO NOVA INSTAL·LACIO DE PLANTA SOTERRANI

Connexió de la nova instal·lació d'extracció de la planta soterrani als
conductes existents.

1

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

EQUIPS10.02

Expave01 UN CLAP-F2. CLIM. AIRLAN FMA-HP 078

Subm. i col. d'unitat de tractament d'aire AIRLAN FMA-HP 078 amb
certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sànd-
wich de 50 mm d'espessor tots 2 amb rotura de pont tèrmic fixats mit-
jançant compressió mecànica per perfil perimetral d’alumini que confe-
reix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueï-
tat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per
xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d’es-
pessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en
absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats
d’alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles
d’obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors me-
tàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb ex-
tracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament
coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat,
reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els
manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de se-
lecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de
cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pa-
teix l’aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els compo-
nents, l’efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrre-

1
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ga, etc. Inclou quadre de força amb tots els elements i proteccions ne-
cessaries per connectar-ho amb una única línia trifàsica d'entrada se-
gons llistat d'elements de força acordat. Amb la següent classificació
segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d’aire (-400 Pa):
L1; Fuites d’aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivi-
tat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del
panell per banda d’octava: 14/9/13/10/24/32/38.  
Característiques tècniques:  
- Disposició: Paral·lel 
- Execució:  Exterior 
- Dimensions (incloent sòcol): 1.576 x 1.852 x 4.652 mm
- Pes: 2.134 kg
- Classificació Energètica del climatitzador:  A 
- Compliment total amb la normativa EU 1253/2014:  2018 
- Panells interiors:  Acer zincat 
- Panells exteriors:  Prepintats RAL 9002 
- Guies interiors:  Acer zincat 
- Aïllament:  Poliuretà (43 kg/m3) 
- Potència sonora a la boca d'impulsió: 55,3 dB(A)
- Potència sonora a la boca de retorn: 55,3 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'aportació exterior: 61,5 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'expulsió a l'exterior: 63,8 dB(A)
## CORRENT D’IMPULSIÓ  
# COMPORTA  
- Mides: 815 x 1.210 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,70 m/s
# SILENCIADOR  
- Longitud dels bafles: 500 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 2 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 7,0 14,0 20,0 25,0 23,0
17,0 12,0 
# FILTRE  
- Classe: M6 
- Tipus Miniplegat 
- Profunditat: 98 mm
- Superfície filtrant: 29,80 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 58 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 200 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador: 
129 
- Classe d'eficiència del filtre:  Classe A 
# RECUPERADOR  
- Tipus: Rotatiu de sorció 
- Model: TE AL 13 N v16 C 1 K TR AR 
- Cabal d’aire exterior: 6.044 m3/h
- Temperatura entrada retorn aire a l’hivern: 21,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l’hivern: 50,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l’hivern: 0,1 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l’hivern: 80,0 % Hr
- Rendiment a l’hivern: 74,20 %
- Pèrdua de càrrega a l’hivern: 185 Pa
- Potència recuperada total a l’hivern: 48,40 kW
- Potència recuperada sensible a l’hivern: 31,80 kW
- Potència recuperada latent a l’hivern: 16,60 kW
- Temperatura entrada retorn aire a l'estiu: 24,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'estiu: 50,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'estiu: 29,7 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'estiu: 62,6 % Hr
- Rendiment a l'estiu: 72,14 %
- Pèrdua de càrrega a l'estiu: 208 Pa
- Potència recuperada total a l'estiu: 48,73 kW
- Potència recuperada sensible a l'estiu: 11,81 kW
- Potència recuperada latent a l'estiu: 36,92 kW
- Comporta de recirculació pel 100% de cabal d'aire:  No 
# BATERIA DE FRED  
- Tipus: Expansió directa 
- Cabal d'aire: 6.044 m3/h
- Velocitat de pas: 2,21 m/s
- Temperatura d'entrada d'aire: 28,1 ºC
- Humitat relativa d'entrada d'aire: 62,8 %
- Temperatura de sortida d'aire: 15,0 ºC
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- Humitat relativa de sortida d'aire: 94,0 %
- Potència total: 52,70 kW
- Potència sensible: 27,10 kW
- Refrigerant R410A 
- Temperatura d'evaporació:  7,0 ºC
- Temperatura de condensació:  50,0 ºC
- Separació d'aletes: 2,1 mm
- Número de files: 5 
- Material aletes: Alumini 
- Material tubs: Coure 
- Safata de condensats: Sí 
# VENTILADOR  
- Número de motoventiladors 1 
- Model: GR40C-ZID.DG.CR 
- Cabal d'aire: 6.044 m3/h
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Pressió dinàmica: 73 Pa
- Pressió total: 918 Pa
- Potència total absorbida pel sistema: 2,30 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor): 66,6 %
- Revolucions del ventilador: 2.400 rpm
- Potència sonora: 86,5 dB(A)
- Rendiment classe IE motor: IE4 
- Potència nominal instal·lada 3,30 kW
# FILTRE  
- Classe: F8 
- Tipus: Bosses rígides 
- Profunditat: 292 mm
- Superfície filtrant: 48,00 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 50 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador: 
175 
- Classe d'eficiència del filtre:  Classe A 
# SILENCIADOR  
- Longitud dels bafles: 800 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 2 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 5,0 10,0 20,0 29,0 38,0 32,0
22,0 15,0 
## CORRENT DE RETORN  
# FILTRE  
- Classe: M6 
- Tipus Miniplegat 
- Profunditat: 98 mm
- Superfície filtrant: 29,8 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 58 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 200 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador: 
129 
- Classe d'eficiència del filtre:  Classe A 
# SILENCIADOR  
- Longitud dels bafles: 600 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 2 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 8,0 16,0 23,0 30,0 26,0
18,0 13,0 
# QUADRE ELÈCTRIC / CONTROL  
- Quadre de potència:  Sí 
- Potència elèctrica general d'entrada:  9,00 kW
- Inclou totes les proteccions pels diferents components elèctrics:  Sí,
segons llistat d'elements de força 
- Quadre de control:  No 
- Controlador:  - 
- Inclou tots els elements de camp:  No 
# VENTILADOR  
- Número de motoventiladors 1 
- Model: GR45C-ZIK.DG.CR 
- Cabal d'aire: 6.044 m3/h
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Pressió dinàmica: 47 Pa
- Pressió total: 594 Pa
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- Potència total absorbida pel sistema: 1,50 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor): 65,7 %
- Revolucions del ventilador: 1.708 rpm
- Potència sonora: 81,9 dB(A)
- Rendiment classe IE motor: IE4 
- Potència nominal instal·lada 2,00 kW
# SILENCIADOR  
- Longitud dels bafles: 500 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 2 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 7,0 14,0 20,0 25,0 23,0
17,0 12,0 
# COMPORTA  
- Mides: 815 x 1.210 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,70 m/s
S'inclou grúa, plènums d'impulsió i retorn, safata de condensats en
alumini, juntes flexibles per a connexió a conductes, connexions elèc-
triques, connexions de canonades, connexions i desguas de dimen-
sions segons RITE, bancada i suports tipus silenblock segons UNE
100153, posada en funcionament, proves segons RITE i p.p. de mate-
rial auxiliar de muntatge. (CLAP-F2) 

CONDUCTES10.03

Ea03pl03 M2 C. PLANXA 0'8 METU+IBR+XAPA

Subm. i col. de conducte de planxa galvanitzada de gruix d'acord amb
norma U.N.E., amb juntes d'unió transversals METU, forrat amb man-
ta de llana de vidre IBR ALUMINI de 55 mm. de gruix i contraxapat
amb planxa galvanitzada de 0'6 mm. S'inclouen p.p. de colzes, panta-
lons, derivacions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E., altres peces,
accessoris i suports.

37

Ea03pl13 M2 C. PLANXA 0'8 METU+IBR.

Subm. i col. de conducte de planxa galvanitzada de gruix d'acord amb
norma U.N.E., amb juntes transversals tipus METU, aïllat amb filtre
lleuger de fibra de vidre IBR de 80 mm., segellat amb cinta de paper
transparent autoadhesiva. S'inclouen p.p. de colzes, pantalons, deriva-
cions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E., altres peces, accessoris i
suports.

83

Ea03pl01 M2 C. PLANXA 0'8 METU.

Subm. i col. de conducte de planxa galvanitzada de gruix d'acord amb
norma U.N.E., amb p.p. de juntes transversals METU. S'inclouen p.p.
de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons
R.I.T.E., altres peces, accessoris i suports.

5

Ea00thg0 ML TUB HELICOIDAL GALV. 300-0'6 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO.

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 300 mm. de diàmetre i 0'6
mm. de gruix, forrat exteriorment amb amb manta de llana de vidre
IBR ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves ca-
res amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor.
S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i su-
ports.

5

Ea00thf7 ML TUB HELICOIDAL GALV. 250-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO.

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 250 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb amb manta de llana de vidre
IBR ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves ca-
res amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor.
S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i su-
ports.

14

356 febrer 2018 170421_G2400



CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT

Ea00thf5 ML TUB HELICOIDAL GALV. 200-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO.

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb amb manta de llana de vidre
IBR ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves ca-
res amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor.
S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i su-
ports.

26

Ea00thf3 ML TUB HELICOIDAL GALV. 150-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO.

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 150 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb amb manta de llana de vidre
IBR ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves ca-
res amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor.
S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i su-
ports.

34

Ea00thf1 ML TUB HELICOIDAL GALV. 125-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO.

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb manta de llana de vidre IBR
ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves cares
amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor. S'in-
clouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

17

Ea00thf0 ML TUB HELICOIDAL GALV. 100-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINO.

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 100 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb manta de llana de vidre IBR
ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves cares
amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor. S'in-
clouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

28

Ea00th05 ML TUB HELICOIDAL GALV. 200-0'5 mm.

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons
R.I.T.E i suports.

6

Ea00th01 ML TUB HELICOIDAL GALV. 125-0'5 mm.

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons
R.I.T.E i suports.

6

Ea00th00 ML TUB HELICOIDAL GALV. 100-0'5 mm.

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 100 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons
R.I.T.E i suports.

3

Ea00fl21 ML TUB DEC FLEXAL ALUDEC de 102 mm.

Subm. i col. de tub flexible d'alumini tipus DEC-FLEXAL, mod. ALU-
DEC de 102 mm. de diàmetre, format per tres capes d'alumini i dos de
polièster. S' inclouen p.p. d'accessoris de muntatge.

4

Expave03 UN VENTILACIO DEL FORJAT SANITARI

Ventilació del forjat sanitari de planta soterrani amb tub de PVC de
125 mm de diàmetre. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1
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ELEMENTS DE VENTILACIÓ10.04

Ea34p31300 UN R-01. R. SCHAKO PA2B 1025x125 mm.

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 1025x125 mm. de la-
mes horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc
i lames d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintu-
ra RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-01)

5

Ea22fh1100 UN R-02. REIXA EUROCLIMA E-FH 100x100

Subm. i col. de reixa EUROCLIMA mod. E-FH de 100x100 mm, d'ale-
tes rectes fixes horitzontals a 45º. Fabricada en alumini extruït i anodit-
zat. S'inclou marc i material auxiliar de muntatge. (R-02)

2

Ea34p30800 UN R-03. R. SCHAKO PA2B 325x125 mm.

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 325x125 mm. de lames
horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc i la-
mes d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintura
RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-03)

9

Ea34p31100 UN R-04. R. SCHAKO PA2B 625x125 mm.

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 625x125 mm. de lames
horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc i la-
mes d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintura
RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-04)

1

Ea05sp0100 UN B-01. BOCA ASPIRACIO S&P BOC-100.

Subm. i col. de boca d'aspiració S&P mod. BOC-100 de 100 mm. S'in-
clou p.p. de tub flexible FLEXAL i material auxiliar. (B-01)

3

Ea02av08 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 300 mm.

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 300 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

2

Ea02av07 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 250 mm.

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 250 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

4

Ea02av06 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 200 mm.

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 200 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

2

Ea02av03 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 150 mm.

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 150 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

6

Ea02av02 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 125 mm.

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 125 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

2

Ea02av01 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 100 mm.

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 100 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

10
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AJUDES D'OBRA CIVIL10.05

Ealbvent PA AJUDES PALETA VENTILACIO

AJUDES DE VENTILACIÓ:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materiales a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estruc-
tura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

1
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11 FONTANERIA

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS11.01

Expaes02 UN DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIO DE FONTANERIA

Desmuntatgee, enderroc, retirada i trasllat de la instal·lació de FONTA-
NERIA existent a la zona de banys de planta soterrani i els equips as-
sociats a aquesta instal·lació (sanitaris, aixetes, etc.). Inclou totes les
canonades, aïllament i elements associats a aquesta instal·lació, així
com tots els elements de suportació de la instal·lació. Aquesta zona
haurà de quedar completament lliure de qualsevol element associat a
la instal·lació. 
S'inclou lloguer, càrrega i descàrrega en camió i transport de conteni-
dors de 7 m3 de capacitat específics per als diferents tipus de residus
produïts en obres de demolició a abocador específic, a instal·lació de
tractament de residus de la construcció i demolició externa a l'obra o a
centre de valorartizació o eliminació de residus.
S'inclou el pagament de totes les taxes necessàries per l'eliminació i/o
reciclatge de tot el que s'hagi desmuntat tantes vegades com sigui ne-
cessari 
S'inclouen les ajudes d'obra civil necessàries pel desmuntatge de les
instal·lacions.

1

Expafo01 PA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA D'AFS, ACS i RACS

Connexió de la nova xarxa d'AFS, ACS i recirculació d'ACS de l'am-
pliació de l'edifici amb la xarxa existent. Inclou el buidat de la instal·la-
ció existent en cas que sigui necessari i la posada en funcionament de
la nova instal·lació i de la existent.

1

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

EQUIPS11.02

Ef56ym0100 UN BR1. BOMBA WILO YONOS MAXO 25/0'5-10 2120640

Subm. i col. de bomba circuladora simple d'alta eficiència amb regula-
ció electrònica WILO mod. YONOS MAXO 25/0'5-10. Característiques:
Potència nominal: De 0'005 a 0'19 KW.
Velocitat: De 1000 a 4450 r.p.m.
Tensió: monofàssica 1x230 V, 50 Hz.
Longitud: 180 mm.
Connexió: 1 1/2".
Protecció. IPX4D.
S'inclouen accessoris de connexió hidràulica, elèctrica i material auxi-
liar de muntatge. (BR1)

1

Efcob020 UN CONNEXIO BOMBA BR1 DN-20

Subm. i col. de connexió de bomba BR1 a circuit hidràulic formada per:
2 Vàlvules de bola DN-20.
1 Vàlvula de retenció DN-20.
2 Maniguets antivibratoris DN-20.
1 Filtre colador DN-20.

1

396 febrer 2018 170421_G2400



CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT

1 Termòmetre.
2 Manòmetres.
1 Punt de buidat segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de
PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. 
S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Ef23tm14 UN VALVULA T.A. TA-MATIC 3400 20-4565 52 740-521 DN 20

Subm. i col de vàlvula mescladora termostàtica TOUR ANDERSSON
sèrie TA-MATIC 3400, DN-20. Cos de bronze, PN-10, connexió rosca-
da i amb via de recirculació. Temperatura màxima de treball 90 ºC.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

1

Efcom02000 UN CONNEXIO VALVULA BARREJADORA/DIVERSORA DN-20.

Subm. i col. de connexió de vàlvula barrejadora/dispersora de 3 vies a
circuit hidràulic, formada per:
3 Vàlvules de bola DN-20.
1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD-20.
2 Filtres coladors DN-20.
1 Vàlvula de seient DN12.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E., mate-
rial auxiliar de muntatge i regulació de la válvula d'equilibrat d'acord
amb càlculs de cabal i D.F.

1

XARXA PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓ11.03

Ef37f103f ML C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S 10212 32x2.9 + ARMAFLEX
XG-09x032

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE
sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10212 de 32x2.9 mm. Material fusiolen PP-R.
Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA
B 137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMA-
FLEX mod. XG-09x032, amb p.p. d'adhesiu.

28

Ef37f203ci ML C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4 MF 70712 32x4.4 + ARMAFLEX
XG-32x032

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE
sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70712 de 32x4.4 mm. Material fusiolen
PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28,
ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p. d'accessoris i su-
ports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. XG 32x032, amb p.p. d'ad-
hesiu.

28

Ef37f201ci ML C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4 MF 70708 20x2.8 + ARMAFLEX
XG-32x020

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE
sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70708 de 20x2.8 mm. Material fusiolen
PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28,
ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p. d'accessoris i su-
ports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. XG 32x020, amb p.p. d'ad-
hesiu.

28

Ef04mbad UN V. BOLA 3/4".

Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/4" de dos vies, PN25.
2

Ef04mbab UN V. BOLA 3/8".

Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/8" de dos vies, PN25.
1

Ef23th04 UN VALVULA T.A. THERM 15-CT DN-15 ref. 52-720-015 AMB TERMOMETRE

Subm. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TOUR ANDERSSON
mod. THERM 15-CT ref. 52-720-015, de 1/2". Característiques:
Funció de tancament i bloqueig de la consigna.
PN16.
Rang d'ajust de la temperatura de 35 a 80 ºC.
Amb termòmetre.

2
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Pressió diferencial màxima admissible a vàlvula tancada. 10 bar.
Cos en AMETAL.
S'inclou termòmetre material auxiliar de muntatge i regulació de la vàl-
vula d'acord amb càlculs i D.F.

XARXA DE DISTRIBUCIÓ SECUNDÀRIA11.04

Expafo02 UN ALIMENTACIO PP BANYS DE PLANTA SOTERRANI

Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a BANYS DE
PLANTA SOTERRANI, amb canonada de polipropilè SDR11 i SDR
7.4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i
d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropi-
lè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. als trams de
canonada que passin per fals sostre, tub corrugat a les canonades en-
castades, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

2

Expafo03 UN ALIMENTACIO PP OFFICE DE PLANTA SOTERRANI

Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a OFFICE DE
PLANTA SOTERRANI, amb canonada de polipropilè SDR11 i SDR
7.4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i
d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropi-
lè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. als trams de
canonada que passin per fals sostre, tub corrugat a les canonades en-
castades, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

1

Expafo04 UN ALIMENTACIO PP SALA DE NETEJA

Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a SALA DE NE-
TEJA, amb canonada de polipropilè SDR11 i SDR 7.4, de diàmetres i
gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i d'acord amb plà-
nols. S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, aïllament AR-
MAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. als trams de canonada que
passin per fals sostre, tub corrugat a les canonades encastades, p.p.
d'accessoris, suports i soldadura.

1

SANITARIS I AIXETES11.05

Ef06j004 UN PICA ROCA J-80 A870510801 800x490x155 2C

Subm. i col. de pica d'acer inoxidable ROCA mod. J-80 ref.
A870510801 de 800x490x155 mm, de 2 cubetes. S'inclouen desguas-
sos, sifó doble, claus seccionadores i tubs flexibles d'alimentació.

2

Ef05vn02 UN GRIF. ROCA VICTORIA A5A8425C00 PICA.

Subm. i col. d'aixeta monocomandament mescladora ROCA mod. VIC-
TORIA ref. A5A8425C00 per a pica. Amb canó alt giratori, airejador i
enllaços d'alimentació flexibles.

2

Ef06fo01 UN LAV. ROCA FORO A327872 400 BLANC

Subm. i col. de lavabo de taulell circular ROCA mod. FORO ref.
A327872 de 400 mm de diàmetre, color blanc. S'inclouen desguàs, si-
fó cromat, claus seccionadores i tubs flexibles d'alimentació.

2

Ef05m201 UN GRIF. ROCA M2 A5A3068C00 LAVABO

Subm. i col. d'aixeta monocomandament mescladora ROCA mod. M2
ref. A5A3068C00 per a lavabo. Amb airejador, desguas automàtic i en-
llaços d'alimentació flexibles.

2

Ef06me19 UN W.C. ROCA MERIDIAN A346247 560 BLANC

Subm. i col. d'inodor ROCA mod. MERIDIAN ref. A346247 suspès, de
560 mm de lingitud, color blanc. S'inclouen accesoris de fixación,
seient i tapa lacats per a inodor, junta d'insonorització SILENT IN
WALL ref. A890063000, conjunt d'instal·lació de tanc encastat DU-
PLO WC COMPACT A890080020 amb cisterna de doble descàrrega,
placa d'accionament del tanc PL1 dual, clau seccionadora, tub flexible

2
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d'alimentació, maniguet o colze flexible d'unió per a evacuació i mate-
rial auxiliar de muntatge.

Ef06gr01 UN ABOCADOR ROCA GARDA A371055000

Subm. i col. d'abocador ROCA mod. GARDA ref. A371055000 de co-
lor blanc. Amb reixeta, desguàs, peça d'unió, accessoris de fixació i
reixa d'acer inoxidable A526005510.

1

Ef05br05 UN GRIF. ROCA BRAVA A5A7730C00 PICA/SAFAREIG.

Subm. i col. d'aixeta amb barrejador exterior ROCA mod. BRAVA ref.
A5A7730C00 per a aigüera o safareig, amb canó superior giratori i ai-
rejador.

1

AJUDES D'OBRA CIVIL11.06

Ealbfont PA AJUDES PALETA FONTANERIA

AJUDES DE FONTANERIA:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1
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12 SANEJAMENT

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS12.01

Expaes03 UN DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIO DE SANEJAMENT.

Desmuntatgee, enderroc, retirada i trasllat de la instal·lació de SANE-
JAMENT existent a la zona de banys de la planta soterrani i els equips
associats a aquesta instal·lació. Inclou totes les canonades, aïllament
i elements associats a aquesta instal·lació, així com tots els elements
de suportació de la instal·lació. Aquesta zona haurà de quedar com-
pletament lliure de qualsevol element associat a la instal·lació. 
S'inclou lloguer, càrrega i descàrrega en camió i transport de conteni-
dors de 7 m3 de capacitat específics per als diferents tipus de residus
produïts en obres de demolició a abocador específic, a instal·lació de
tractament de residus de la construcció i demolició externa a l'obra o a
centre de valorartizació o eliminació de residus.
S'inclou el pagament de totes les taxes necessàries per l'eliminació i/o
reciclatge de tot el que s'hagi desmuntat tantes vegades com sigui ne-
cessari 
S'inclouen les ajudes d'obra civil necessàries pel desmuntatge de les
instal·lacions.

1

Expasa01 PA CONNEXIO A LA XARXA DE PLUVIALS EXISTENT

Connexió de la nova xarxa de pluvials de l'ampliació de l'edifici a la
xarxa de pluvials existent.

1

Expasa02 PA CONNEXIO A LA XARXA DE FECALS EXISTENT

Connexió de la nova xarxa de fecals de l'ampliació de l'edifici a la xar-
xa de fecals existent.

1

Expasa03 PA VENTILACIO DEL POU DE BOMBEIG

Subm. i col. de la instal·lació de ventilació del pou de bombeig exis-
tent formada per canonada de P.V.C. sèrie B de 110 mm de diàmetre
fins a la coberta i vàlvula d'aireació MAXIVENT a l'extrem superior.

1

Expasa04 PA CONNEXIO DE LA CAMBRA-BUFA AMB EL POU DE BOMBEIG

Connexió de la recollida de les aigües provinents de la filtració acumu-
lada a la cambra bufa amb el pou de bombeig existent.

1

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

436 febrer 2018 170421_G2400



CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT

EQUIPS12.02

Ef58sx01 UN ESTACIO ELEVADORA ABS SANIMAX MF 324-1 WKS. 07565124.

Subm. i col. d'estació elevadora ABS mod. SANIMAX MF 324 WKS10
per a aigües residuals, prefabricada i complerta, per ser instal·lada al
nivell del terra. Equipada amb bomba de funcionament automàtic. Ca-
racterístiques:
Diàmetre de sortida. 40 mm.
Motor. 220-240 V, monofàssic.
Velocitat del motor. 2900 r.p.m.
Potència absorvida. 830 W.
S'inclouen kit d'alarma NSM05, 3 m. de cable elèctric i material auxi-
liar de muntatge.

2

XARXA DE FECALS12.03

Ef37va16 ML C. ITALSAN PP VS0500109 125 mm

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 125 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

16

Ef37va15 ML C. ITALSAN PP VS0500089 110 mm

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 110 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

23

Ef00pb04 ML CANONADA P.V.C. B 75 mm. SUP.

Subm. i col. de canonada de P.V.C. B de 75 mm. segons norma
UNE-EN 1329-1, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclouen p.p. de re-
gistres i ventilacions terminals.

9

XARXA DE PLUVIALS12.04

Ef37va09 ML C. ITALSAN TRIPLUS 200 mm

Subm. i col. de canonada de polipropilè insonoritzat per a sanejament
ITALSAN sèrie TRIPLUS de 200 mm. S'inclouen p.p. d'accessoris i su-
ports.

23

Ef37va17 ML C. ITALSAN PP VS0500129 160 mm

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 160 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

9

Ef37va16 ML C. ITALSAN PP VS0500109 125 mm

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 125 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

6

Ef37va15 ML C. ITALSAN PP VS0500089 110 mm

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 110 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

61

XARXA CONDENSATS12.05

Ef37va11 ML C. ITALSAN PP VS0501029 40 mm

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 40 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

29

Ef37va01 ML C. ITALSAN TRIPLUS 32 mm

Subm. i col. de canonada de polipropilè insonoritzat per a sanejament
ITALSAN sèrie TRIPLUS de 32 mm. S'inclouen p.p. d'accessoris i su-
ports.

45
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Expasa05 UN CORBA SIFONICA PP 40 mm

Subm. i col. de corba sifònica de PP de 40 mm de diàmetre. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

16

PETITES EVACUACIONS12.06

Expasa06 UN SANEJAMENT PP BANYS PLANTA SOTERRANI

Subm. I col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de BANYS DE
PLANTA SOTERRANI, amb canonada de Polipropilé insonoritzat, de
Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres, ventilacions termi-
nals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

2

Expasa07 UN SANEJAMENT PP OFFICE 01 PLANTA SOTERRANI

Subm. I col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües d'OFFICE 01 DE
PLANTA SOTERRANI, amb canonada de Polipropilé insonoritzat, de
Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres, ventilacions termi-
nals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

1

Expasa08 UN SANEJAMENT PP SALA DE NETEJA

Subm. I col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de SALA DE NETE-
JA, amb canonada de Polipropilé insonoritzat, de Ø homologats se-
gons plànols. S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de ma-
terial auxiliar de muntatge.

1

REIXES, CLAVEGUERONS I BONERES12.07

Ef02ac06 UN CLAVEGUERO ACO SELECT 250 250x250 SORTIDA V DN100 SC414404

Subm. i col. de clavegueró ACO gamma SELECT 250 ref. SC414404
construït en acer inoxidable AISI 304, de 250x250 mm, amb sortida
vertical DN100, reixa ranurada amb fixació. Cistell inclòs. Segons EN
1253. S'inclou material auxiliar de muntatge.

7

Ef31be09 UN TAPA BENITO HIDRA B1 TH40 DE 390x390 mm. B125.

Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENI-
TO sèrie HIDRA B1 mod. TH40, classe B-125, tapa de 390x390 mm.
S'inclou material auxiliar per al seu muntatge.

2

Ef30ac51 ML CANAL ACO DRAIN SELF SELF 100 H5.5+REIXA PASARELA INOX A15 00304437.

Subm. i col. de conjunt ACO gamma SELF100 format per canal de 5'7
cm d'alçada i reixa tipus PASARELA inoxidable classe A15. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

20

Ef02jm05 UN CLAVEGUERO SIFONIC JIMTEN S-246. 250x250 24080

Subm. i col. de clavegueró sifònic JIMTEN Mod. S-246 ref. 24080, de
P.V.C. amb reixeta de 250x250 mm en P.V.C. i sortida vertical de
90/110 mm de diàmetre. Inclosa p.p. d'accessoris de muntatge.

2

AJUDES D'OBRA CIVIL12.08

Ealbsane PA AJUDES PALETA SANEJAMENT

AJUDES DE SANEJAMENT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1
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13 PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC

Eprotpas UN PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC

Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL
FOC de totes les instal.lacions, que inclou:
Segellat de passos elèctrics.
Segellat de passos de canonades no inflamables.
Recobriment de conducte de xapa galvantizada.
Segellat perimetral de comportes tallafocs.
Segellat de passos de canonades inflamables.
Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i
no inflamables.
Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'al-
ta densitat i segelladors elàstics.
Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.
Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el se-
gellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta
densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.

NOTA:
Totes les actuacions estaran d'acord al que s'estableix en el projecte
d'activitats.

1
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01 ELECTRICITAT

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS01.01

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 01.01........................................................................................... 0,00

XARXA DE TERRES01.02

Ee07pi01 UN PIQUETA TERRA DE 2 m. I 14 mm. 51,84

Subm. i col. de piqueta d'acer cobrejat de 2 m. de longitud i 14 mm. de
diàmetre. S'inclou abraçadera metàl·lica per unió de piqueta a cable
de Cu.

3 17,28

Ee01ct02 ML CABLE DE COURE NU DE 35 mm2. 103,88

Subm. i col. de cable de coure nu de 35 mm2., amb p.p. d'ancoratges.
53 1,96

Ee03gr04 ML TUB GRISDUR ROSCAT 32 mm. 104,65

Subm. i col. de tub de P.V.C. rígid de 32 mm. de diàmetre color RAL
7035, roscat als seus extrems, resistència a la compresió 1250 N, re-
sistència a l'impacte 2 J., IP54, amb p.p. d'accessoris i grapes.

23 4,55

Expael02 PA CONNEXIO A LA XARXA DE TERRES EXISTENT 58,50

Connexió a la xarxa de terres existent de l'edifici.
1 58,50

Eepacr01 PA COMPROVACIO RESISTENCIA 72,00

En cas de disposar d'una instal.lació de terres existent, es realitzarà
una comprovació de resistència de la xarxa de terres, amb els aparells
de mesura corresponents. 

NOTA:
En cas de no ser inferior a 10 OHMS o considerar-se insuficient per la
direcció facultativa, es valorarà la reparació per partida d'administració.

1 72,00

TOTAL 01.02........................................................................................... 390,87
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CANALITZACIONS I LINIES PRINCIPALS01.03

Ee85bca2 ML SAFATA CABLOFIL BC 200x60 GC+TAPA. 949,52

Subm. i col. de safata cega CABLOFIL sèrie BC de 200x60 mm. GC,
galvanitzada per immersió en calent, amb tapa, cable de coure nu,
p.p. d'accessoris, unions i suports.

22 43,16

Ee85bpf3 ML SAFATA CABLOFIL BP 200x60 GC+TAPA + 1T 1.543,68

Subm. i col. de safata perforada CABLOFIL sèrie BP de 200x60 mm.
GC, galvanitzada per immersió en calent, amb tapa, un tabic separa-
dor, cable de coure nu, p.p. d'accessoris, unions i suports.

32 48,24

Ee01ha4100 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x25 mm2. 63,10

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x25 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. Per a con-
nexió entre quadres existents i SB-4.

5 12,62

Ee01ha3700 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x4 mm2. 38,40

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x4 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. Per a con-
nexió entre quadres existents i SB-3.

15 2,56

Ee01ha3701 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x4 mm2. 38,40

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x4 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. Per a con-
nexió entre quadres existents i SB-2.

15 2,56

TOTAL 01.03........................................................................................... 2.633,10

QUADRES ELÈCTRICS01.04

Expanota02 NOTA 0,00

Nota:
- S'aprofiten les proteccions del quadre existent, línies elèctriques d'en-
llumenat i força, tub i caixes corresponents a la zona d'office i banys.

1 0,00

Expael04 UN AMPLIACIO DE QUADRE EXISTENT DE PLANTA BAIXA 832,07

Ampliació de quadre elèctric existent a planta baixa amb les protec-
cions que s'indiquen als esquemes i càlculs elèctrics.

1 832,07

Expael05 UN AMPLIACIO DE QUADRE EXISTENT DE PLANTA 1 832,07

Ampliació de quadre elèctric existent a planta 1 amb les proteccions
que s'indiquen als esquemes i càlculs elèctrics.

1 832,07

Expael07 UN AMPLIACIO DE QUADRE EXISTENT DE PLANTA BADALOT 277,35

Ampliació de quadre elèctric existent a planta badalot amb les protec-
cions que s'indiquen als esquemes i càlculs elèctrics.

1 277,35

Ee99cu01 UN SUBQUADRE DE PLANTA BAIXA (SB-2) 3.235,50

Subm. i col. de SUBQUADRE DE PLANTA BAIXA (SB-2) format per
armari metàl·lic combinable SCHNEIDER ELECTRIC sèrie PRISMA
PLUS sistema G, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que

1 3.235,50
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es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat au-
xiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors
de cada element i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una amplia-
ció de l'ordre del 30%.

Ee99cu02 UN SUBQUADRE DE PLANTA 1 (SB-3) 4.554,86

Subm. i col. de SUBQUADRE DE PLANTA 1 (SB-3) format per armari
metàl·lic combinable SCHNEIDER ELECTRIC sèrie PRISMA PLUS
sistema G, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·loca-
ran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es des-
criuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat au-
xiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors
de cada element i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una amplia-
ció de l'ordre del 30%.

1 4.554,86

Ee99cu03 UN SUBQUADRE DE PLANTA COBERTA (SB-4) 4.109,77

Subm. i col. de SUBQUADRE DE PLANTA COBERTA (SB-4) format
per armari metàl·lic combinable SCHNEIDER ELECTRIC sèrie PRIS-
MA PLUS sistema G, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior
es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat au-
xiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors
de cada element i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una amplia-
ció de l'ordre del 30%.

1 4.109,77

TOTAL 01.04........................................................................................... 13.841,62

CIRCUITS D'ENLLUMENAT I FORÇA01.05

Ee01ha40 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x16 mm2. 178,64

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x16 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

22 8,12

Ee01ha39 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x10 mm2. 153,44

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x10 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

28 5,48

Ee01ha37 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x4 mm2. 48,64

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x4 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

19 2,56
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Ee01ha36 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x2'5 mm2 40,74

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x2'5 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

21 1,94

Ee01ha22 ML C. CU. 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 3x2'5 mm2 1.587,60

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x2'5 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

1.176 1,35

Ee03co11 ML TUB REFLEX 32 mm. 16,20

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 32 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

10 1,62

Ee03co10 ML TUB REFLEX 25 mm. 11,20

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 25 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

8 1,40

Ee03co09 ML TUB REFLEX 20 mm. 317,19

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

291 1,09

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007 229,03

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

37 6,19

TOTAL 01.05........................................................................................... 2.582,68

LLUMINÀRIES01.06

Ee41fg04 UN LL. LAMP FIL LED G2 14741503 5.421,12

Subm. i col. de lluminària LAMP sèrie FIL LED G2 Opal ref.
147.41.50.3. Cos d'alumini. Difusor de policarbonat. Font de llum led
de 19 W, 3000K, 1900 lúmens. IP42, IK06. Longitud 1137 mm. S'in-
clouen p.p. de peces d'unió de lluminàries, p.p. de tapes finals i mate-
rial auxiliar de muntatge.

32 169,41

Ee41do03 UN LL. LAMP DOMO 120 8640810. 567,24

Subm. i col. de downlight encastable LAMP sèrie DOMO 120 mod.
86.40.81.0. Cos d'alumini. IP20. Font de llum led de 11/23 W i
1361/2352 lm, 3000 K. S'inclou equjp per a potència de 11 W, vidre
transparent 86.00.85.0 IP54 i material auxiliar de muntatge.

6 94,54
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Ee41fg05 UN LL. LAMP FIL LED G2 14740553 22.959,30

Subm. i col. de lluminària LAMP sèrie FIL LED G2 Prismatic ref.
147.40.55.3. Cos d'alumini. Difusor de policarbonat. Font de llum led
de 19 W, 4000K, 2150 lúmens. IP42, IK06. Longitud 1137 mm. S'in-
clouen p.p. de peces d'unió de lluminàries, p.p. de tapes finals i mate-
rial auxiliar de muntatge.

130 176,61

Ee41fg06 UN LL. LAMP FIL LED G2 14741413 362,58

Subm. i col. de lluminària LAMP sèrie FIL LED G2 Opal ref.
147.41.41.3. Cos d'alumini. Difusor de policarbonat. Font de llum led
de 28 W, 3000K, 2850 lúmens. IP42, IK06. Longitud 1700 mm. S'in-
clouen p.p. de peces d'unió de lluminàries, p.p. de tapes finals i mate-
rial auxiliar de muntatge.

2 181,29

Ee41fg07 UN LL. LAMP FIL LED G2 14741403 316,50

Subm. i col. de lluminària LAMP sèrie FIL LED G2 Opal ref.
147.41.40.3. Cos d'alumini. Difusor de policarbonat. Font de llum led
de 19 W, 3000K, 1900 lúmens. IP42, IK06. Longitud 1137 mm. S'in-
clouen p.p. de peces d'unió de lluminàries, p.p. de tapes finals i mate-
rial auxiliar de muntatge.

2 158,25

Ee38hu03 UN LL. LEGRAND 0604.77 342,48

Subm. i col d'hublot metàl.lic estanc LEGRAND ref. 604.77 de color
blanc. IP55. S'inclou reixa de protecció metàlica de color blanc ref.
605.08, bombeta led de 8 W i material auxiliar de muntatge.

4 85,62

Ee02iz02 UN EMERG. DAISALUX IZAR 2N30 1.965,33

Sum. y col. de lluminaria de emergència DAISALUX sèrie IZAR mod.
2N30. Característiques:
No permanent.
Altura de col·locació. De 2'2 a 5 m.
Autonomia. 2 h.
Lúmens. 200.
Bombeta d'emergència. MHBled
Grau de protecció. IP20, IK04.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

27 72,79

Ee02no13kb UN EMERG. DAISALUX NOVA LD N3+KEB NOVA. 174,40

Subm. i col. de lluminària d'emergència DAISALUX sèrie NOVA mod.
NOVA LD N3. Característiques:
No permanent.
Autonomia 1 h.
Lúmens: 150.
Bombeta d'emergència. ILMled.
Grau de protecció. IP44 IK04.
S'inclou caixa d'encastar KEB NOVA i material auxiliar de muntatge.

4 43,60

TOTAL 01.06........................................................................................... 32.108,95

MECANISMES01.07

Ee79li01 UN INTERRUPTOR BTICINO LIVINGLIGHT N4001M2A. 272,58

Subm. i col. d'interruptor lluminós BTICINO sèrie LIVINGLIGHT de co-
lor blanc. 16 A-230 V. S'inclou caixa d'encastar universal o especial
per a pladur segons arquitectura, placa AIR de color blanc, suport i
material auxiliar de muntatge.

21 12,98

Ee79li06 UN BASE ENDOLL BTICINO LIVINGLIGHT N4141. 408,87

Subm. i col. de base d'endoll BTICINO sèrie LIVINGLIGHT de color
blanc, 2P+T 16 A 230 VA. Tipus schuko. S'inclou caixa d'encastar uni-
versal o especial per a pladur segons arquitectura, placa AIR de color
blanc, suport i material auxiliar de muntatge.

33 12,39
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Ekcis301 UN CAIXA SIMON 500 CIMA PARET SUPERFICE 3 MODULS 51000003-030. 718,48

Subm. i col. de caixa de paret de superficie SIMON 500 CIMA ref.
51000003-030 de tres mòduls. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color vermell.
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
2 Plaques de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

14 51,32

Ekcis310 UN CAIXA SIMON 500 CIMA PARET SUPERFICE 3 MODULS 51000003-030. 105,36

Subm. i col. de caixa de paret de superficie SIMON 500 CIMA ref.
51000003-030 de tres mòduls. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Base d'endoll schuko de color blanc.
2 Plaques de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
1 Placa K45 mod. K100A amb connector VGA HD5 femella.
S'inclouen plaques adaptadores per a mecanismes K45 i material auxi-
liar de muntatge.

2 52,68

Ekcie21100 UN CAIXA SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 2 MODULS 36,15

Subm. i col. de caixa d'encastar en paret SIMON 500 CIMA de dos mò-
duls (caixetí 51020102-039 i marc-bastidor 51010102-030). Composi-
ció:
1 Base d'endoll schuko 500 de color blanc.
1 Placa K45 mod. K100A amb connector VGA HD5 femella. 
1 Placa cega K45 mod. K17.
S'inclouen plaques adaptadors per a mecanismes K45 i p.p. de mate-
rial auxiliar de muntatge. Instal·lació al sostre.

1 36,15

Ekcie21101 UN CAIXA SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 2 MODULS 144,20

Subm. i col. de caixa d'encastar en paret SIMON 500 CIMA de dos mò-
duls (caixetí 51020102-039 i marc-bastidor 51010102-030). Composi-
ció:
1 Base d'endoll schuko 500 de color blanc.
1 Placa per a una presa RJ45 amb finestreta.
2 Plaques cegues K45 mod. K17.
S'inclouen plaques adaptadors per a mecanismes K45 i p.p. de mate-
rial auxiliar de muntatge. Instal·lació al sostre.

4 36,05

Eb04ph04 UN DETECTOR MOVIMENT PHILIPS OCCUSWITCH LRM 1070/00 EOC 73138499 231,96

Subm. i col. de detector de moviment autònom PHILIPS sèrie OCCUS-
WITHC mod. LRM 1070/00, deconnecta l'enllumenat d'una zona mit-
jancçant un interruptor compatible amb qualsevol làmpada. Possibilitat
de connectar-ho en paral.lel amb altres unitats.  Temps seleccionable
entre 1 i 30 minuts, incorpora una fotocèl.lula inhibidora quant la quan-
titat de llum és suficient. S'inclou material auxiliar de muntatge.

3 77,32

Eb04or02 UN DETECTOR DE MOVIMENT ORBIS DICROMAT+ OB136112 220,90

Subm. i col. de detector de moviment ORBIS mod. DICROMAT+. Ca-
racterístiques:
- Per a muntatge encastat al sostre. 
- Dimensions: 65 mm de diàmetre.
- 1 Circuit.
- Camp de detecció: 7 m de diàmetre instal·lat a 2'5 m d'alçada.
- 360º de detecció.
- Alimentació. 230 V, 50 Hz.
- Apte per a lluminàries incandescents, fluorescents, halògenes de
baix voltatge i a 230 V, bombetas de baix consum, downlights i led.
- Temporitzacions: De 1 segon a 15 minuts.
- Sensibilitat lumínica de 2 a 2000 lux.
- IP20.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

5 44,18
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Eb04or03 UN DETECTOR DE MOVIMENT ORBIS ISIMAT+ OB134112 74,08

Subm. i col. de detector de moviment ORBIS mod. ISIMAT+. Caracte-
rístiques:
- Per a muntatge superficial a la paret. 
- Dimensions: 72x80x100 mm.
- Camp de detecció: 12 m frontal, 8 m lateral.
- 200º de detecció.
- Alimentació. 230 V.
- Apte per a lluminàries incandescents, fluorescents, halògenes de
baix voltatge i a 230 V, bombetas de baix consum, downlights i led.
- Temporitzacions: De 3 segons a 30 minuts.
- Sensibilitat lumínica de 5 a 2000 lux.
- IP55.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

2 37,04

TOTAL 01.07........................................................................................... 2.212,58

AJUDES D'OBRA CIVIL01.08

Ealbelec PA AJUDES PALETA ELECTRICITAT 1.605,60

AJUDES D'ELECTRICITAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció amb perfileria metàl.lica de tots els acabats del Centre de
Transformació, bancades i suports d'armaris elèctrics.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a l'obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estruc-
tura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

1 1.605,60

TOTAL 01.08........................................................................................... 1.605,60

LEGALITZACIONS01.09

Elegbten00 PA LEGALITZACIO BAIXA TENSIÓ. 1.080,00

Legalització del projecte de BAIXA TENSIÓ I SUBMINISTRAMENT
COMPLEMENTARI, certificat final d'obra, pagament per part de l'indus-
trial adjudicatari del visat del projecte al Col.legi d'Enginyers, taxes per-
tinents i entrega d'una còpia del projecte a la propietat.

1 1.080,00

TOTAL 01.09........................................................................................... 1.080,00

TOTAL 01......................................................................................................................................... 56.455,40
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02 CABLEJAT ESTRUCTURAT I TELEFONIA

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS02.01

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 02.01........................................................................................... 0,00

RACKS02.02

Expaca01 UN AMPLIACIO DE RACK 2 EXISTENT 333,78

Ampliació de rack 2 existent. Inclou nous panells, connexió dels nous
punts, comprovació i posada en funcionament de la instal·lació.

1 333,78

Expaca02 UN AMPLIACIO DE RACK 1 EXISTENT 880,32

Ampliació de rack 1 existent. Inclou nous panells, connexió dels nous
punts, comprovació i posada en funcionament de la instal·lació.

1 880,32

TOTAL 02.02........................................................................................... 1.214,10

CABLES I CANALITZACIONS02.03

Ek07sc21 ML CABLE 4 PARELLS SCHNEIDER ELECTRIC VDI COBRE U/UTP CAT-6 250 MHZ LSZH
VDIC116118.

1.080,00

Subm. i col. de cable de 4 parells de coure sense pantalla SCHNEI-
DER ELECTRIC gamma VDI COBRE, U/UTP ref. VDIC116118, cat-6.
Coberta exterior verda LSZH. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1.440 0,75

Ee85bpb1 ML SAFATA CABLOFIL BP 100x60 GC+TAPA. 712,25

Subm. i col. de safata perforada CABLOFIL sèrie BP de 100x60 mm.
GC, galvanitzada per immersió en calent, amb tapa, cable de coure
nu, p.p. d'accessoris, unions i suports.

25 28,49

Ee03co09 ML TUB REFLEX 20 mm. 261,60

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

240 1,09

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007 297,12

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

48 6,19

TOTAL 02.03........................................................................................... 2.350,97
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CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

ELEMENTS DE CAMP02.04

Ek04sc13 UN CONNECTOR SCHNEIDER ELECTRIC ACTASSI S-ONE UTP RJ45 cat6 VDIB17726U12. 451,68

Subm. i col. de connector SCHNEIDER ELECTRIC ACTASSI S-ONE
ref. VDIB17726U12, RJ45, Cat-6, sense apantallament (UTP). 

48 9,41

TOTAL 02.04........................................................................................... 451,68

EQUIPS WI-FI02.05

Pawi03 UN OMNIDATA H/01 102,60

Subm. i col de OMNI ACCES access point Power Adapter OmniData
H/01. S'inclou material auxiliar de muntatge.

3 34,20

Pawi01 UN OMNIACCESS AP61 664,20

Subm. i col. de conjunt OMNIACCESS AP-61 access point Power amb:
* AP Punt d'accés d'alta seguretat i multifunció. Radi únic 802.11a/b/g.
* Alimentació remota POE i  local per a transformador. Connexió
RJ-45.
* Antenes integrals de triple banda, Alcatel system security.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

3 221,40

TOTAL 02.05........................................................................................... 766,80

ESCOMESA DE FIBRA AJUNTAMENT02.06

Expaca03 PA CONNEXIO A XARXA DE FIBRA AJUNTAMENT EXISTENT 259,20

Connexió a la xarxa de fibra òptica existent a l'Ajuntament.
1 259,20

Ek07ex01 ML CABLE F.O. EXCEL 205-302 OS2 09/125 12 FIBRES 812,20

Subm. i col. de cable de 12 fibres òptiques unitubo EXCEL ref.
205-302, instal·lació en interior/exterior, monomode 09/125 OS2 ,
construcció folgada, protecció d'aramida i coberta LSOH, reforç de fi-
bra de vidre ,  diàmetre : ± 6/6.5mm. Normativa IEC 60794�1 per a: ai-
xafament 1500 N/m. Resistència màxima de tracció durant la instal·la-
ció 1000 N i Temperatura de funcionament:-30 °C a +60 °C. Complint
la següent normativa de contra incendis: IEC 60332�1�2, normativa
de certificació individual del cable, IEC 60754�1, normativa d'halò-
gens , IEC 60754�2, normativa de no agents àcids IEC 61034�2, nor-
mativa contra fum dens. Conforme a les següents normatives i estàn-
dards, IEC / EN 60793�2�50 Categoria B.1.3, ITU�T recomanacions
G.652.D and C, B, A, IEEE 802.3 2002 incl. 802.3ae, EN 50
173�1:2007, Categoria OS2 and OS1, ISO / IEC 11801:2002, Catego-
ria OS1, ISO / IEC 24702: 2006, Categoria OS2 and OS1, AN-
SI/TIA�568�C.3. Ideal per us de backbone en xarxes de campus, edi-
fici, vertical i horitzontal, coberta de color negre. S'inclou material auxi-
liar de muntatge.

524 1,55

Ee03aa04 ML TUB PIPELIFE CANALFLEX 100 mm. 3.133,52

Subm. i col. de tub per canalitzacions elèctriques corrugat, fabricat en
P.V.C., no propagador de la flama, grau de protecció 7 contra danys
mecànics, IP-47, DN-100 i 91 mm. de diàmetre interior aproximat,
amb fil passacables. S'inclouen p.p. de manegots d'unió i taps finals.

1.048 2,99

Ef31be04 UN TAPA BENITO TRIANGULAR T1480 DE 870x870 mm D400 4.904,97

Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENI-
TO sèrie TRIANGULAR mod. T1480, classe D-400, de 870x870 mm
amb tapa de 785x700 mm. S'inclou material auxiliar per al seu muntat-
ge.

21 233,57

TOTAL 02.06........................................................................................... 9.109,89
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CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

AJUDES D'OBRA CIVIL02.07

Ealbcest PA AJUDES PALETA CABLEJAT ESTRUCTURAT 122,40

AJUDES DE CABLEJAT ESTRUCTURAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en tabics.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1 122,40

TOTAL 02.07........................................................................................... 122,40

TOTAL 02......................................................................................................................................... 14.015,84
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CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

03 TELEVISIÓ

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS03.01

Expatc01 PA CONNEXIO A INSTAL·LACIO EXISTENT 45,00

Connexió a instal·lació existent dels nous punts de televiió.
1 45,00

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 03.01........................................................................................... 45,00

CABLES I CANALITZACIONS03.02

Et05pf01 ML CABLE COAXIAL P.F. 2400B. CAB002400. 144,60

Subm. i col. de cable coaxial FI (RTV-SAT) amb una atenuació de
16'9 dB. a 860 MHZ. i de 27'9 dB a 2150 MHz. Coberta de P.V.C. de
color blanc.

241 0,60

Ee03co10 ML TUB REFLEX 25 mm. 189,00

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 25 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

135 1,40

Expael01 UN REGISTRE DE PAS IDE CT110 35,40

Subm. i col. de registre de pas IDE mod. CT110 de 108x108x50 mm.
S'inclou material auxilliar de muntatge.

12 2,95

Et09hi15 UN DISTRIB. HIRSCHMANN VFC-0631 SF. ANT406631. 5,71

Subm. i col. de distribuïdor de 3 sortides HIRSCHMANN mod.
VFC-0631 SF, blindat amb connectors "F". S'inclou material auxiliar de
muntatge.

1 5,71

Et03hi12 UN DERIVADOR HIRSCHMANN AFC-1541-S. ANT406115. 17,43

Subm. i col. de derivador de 4 sortides de 15 dB d' atenuació HIRSCH-
MANN mod. AFC-1541-S. Blindat amb connectors F Per a instal·la-
cions de distribució de senyal de 5-2.400 MHz. Atenuació de pas
3'5-5'0 dB. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

3 5,81

Et09hi10 UN DISTRIB. HIRSCHMANN VFC-0421-SF. ANT406421. 3,78

Subm. i col. de distribuidor de 2 sortides HIRSCHMANN mod.
VFC-0421-SF, blindat amb connectors "F". S'inclou material auxiliar
de muntatge.

1 3,78

TOTAL 03.02........................................................................................... 395,92
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CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

ELEMENTS DE CAMP03.03

Ee79li35 UN BASE TV-R-SAT BTICINO LIVINGLIGHT N4210D. 39,32

Subm. i col. de base de TV-R-SAT BTICINO sèrie LIIVINGLIGHT de
color blanc. S'inclou caixa d'encastar universal o especial per a pladur
segons arquitectura, placa AIR de color blanc, suport i material auxi-
liar de muntatge.

1 39,32

TOTAL 03.03........................................................................................... 39,32

AJUDES D'OBRA CIVIL03.04

Ealbtele PA AJUDES PALETA TELECOMUNICACIONS 54,00

AJUDES DE TELECOMUNICACIONS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1 54,00

TOTAL 03.04........................................................................................... 54,00

TOTAL 03......................................................................................................................................... 534,24
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CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

04 CONTROL

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS04.01

Expaco04 PA CONNEXIO D'INSTAL·LACIO EXISTENT A NOU SISTEMA DE CONTROL 483,30

Connexió d'instal·lació existent a nou sistema de control de climatitza-
ció.

1 483,30

Expaco01 CONNEXIO D'INSTAL·LACIO EXISTENT A NOU SISTEMA DE CONTROL 0,00

La connexió dels equips existents al sistema de control de BMS (venti-
ladors, enllumenat, pou de bombeig, etc.) està contemplat dins aquest
capítol.

1 0,00

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 04.01........................................................................................... 483,30

BMS04.02

Expaco03 UN CONTROL BMS LOXONE-SENSORIAL 9.058,60

Subm. i col. de sistema de control LOXONE-SENSORIAL d'acord amb
el llistat de punts de control, format per:
- 1 Central 9HPERSONAL (servidor web) amb:
8 Entrades i 8 sortides digitals.
4 Entrades i 4 sortides analògiques 0-10 V.
Ports LAN, KNX, LoxBUS.
Potents funcions i lògiques.
Visualització a través de iPhone, iPad, Android, PC, etc.
- 1 Font d'alimentació 24 Vdc, 0'4 A.
- 2 Fonts d'alimentació 24 Vdc, 4'2 A.
- 5 Mòduls d'extensió 9HNET de 12 entrades i 8 sortides digitals, 4 en-
trades i 4 sortides analògiques.
- 1 Mòdul d'extensió 9HNET de relés, 14 sortides de 16 A.
- 1 Mòdul d'extensió 9HNET 1-WIRE.
- 1 Mòdul d'extensió 9HNET MODBUS/RTU.
- 1 Mòdul d'extensió 9HNET RS485.
- 1 Sensor de temperatura i humitat exteriors 0-10 V.
- 5 Sensors de temperatura 1-wire metàl·lic (pel control de la tempera-
tura de l'aigua).
- 3 Sensors de temperatura i humitat per a conductes, amb 2 sortides
de 0-10 V.
- 1 Sensor de CO2, temperatura i humitat per a conductes, amb 3 sorti-
des de 0-10 V.
- 1 Pressòstat amb 2 sortides (0-10 V i ON/OFF d'avís). Cal revisar el
rang de pressió a mesurar.
- 1 ModBus-BacNet / IP client (100 punts i 16 dispositius BACnet/IP.
Inclou connexió, configuració, material auxiliar de muntatge i posada
en funcionament.

1 9.058,60
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PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

Expaco30 UN CABLES I CANALITZACIONS DE CONTROL. 1.183,50

Subm. i col. de la instal·lació de control. Comprèn:
- Línies elèctriques per a senyals d'entrada/sortida analògiques, inclo-
sos embornaments.
- Línies elèctriques per a senyals E/S digitals desde instrumentació, in-
closos embornaments.
- Linies de bus de comunicacions.
S'inclou tub de protecció, caixes de derivació i material auxiliar de
muntatge.

1 1.183,50

Eu28mf03 UN MONITOR FUJITSU LCD 24" S26361-K1254-V140. 224,67

Subm. i col. de monitor panoràmic FUJITSU S26361-K1254-V140 de
24". Display P24W-E ECO IPS. Pantalla plana.

1 224,67

Eu28ws0500 UN ORDINADOR DE GESTIO 739,91

Subm. i col. d'ordinador per a la gestió i control de les instal·lacions,
de les següents característiques:
Processador: Intel® Core. i5-6500
Sistema operatiu: Windows® 7 Professional SP1
RAM: 8 GB
Disc dur: 1000GB SATA III 7.2k
DVD Super Multi
Equipat amb teclat i ratolí.
Targeta de red 10/100.
S'inclou posada en funcionament.

Nota: Aquesta partida inclourà tot el software i hardware necessari pel
bon funcionament del software específic de control.

1 739,91

TOTAL 04.02........................................................................................... 11.206,68

VRV04.03

Ea27dc0900 UN SISTEMA DE GESTIO CENTRALITZADA DAIKIN DCM601A51. 3.186,94

Subm. i col. de sistema de gestió centralitzada DAIKIN intelligent-
TouchManager mod. DCM601A51. Per a controlar/supervisar 64 uni-
tats interiors Daikin (fins a 2560 mitjançant opcionals). Pantalla tàctil
amb possibilitat d'incloure plànols de la instal·lació. Servidor web in-
clòs. Programació horària setmanal/anual. Potents eines per a comfort
i estalvi energètic. Possibilitat de controlar altres instal·lacions mitjan-
çant mòduls d'entrades/sortides digitals/analògiques.

1 3.186,94

Ea27dm01 UN INTERFACE DAIKIN DMS502A51. 6.469,31

Subm. i col. d'interface DAIKIN mod. DMS502A51. Per a procés de da-
des a protocol BACNET. Per a un màxim de 128 unitats interiors i 20
mòduls d'unitats exteriors de VRV (2 buses DIII-Net). No inclou integra-
ció, software ni PC. Inclou la posta en marxa de l'interface. 

1 6.469,31

Expaco02 UN CABLEJAT VRV 357,80

Subm. i col. de cablejat de control pel sistema de climatització VRV,
format per:
- Cable de 2x1'5 mm2 sense apantallar.
- Cable de 2x1 mm2 apantallat.
S'inclou tub de protecció, caixes de derivació, proves i material auxiliar
de muntatge.

1 357,80

TOTAL 04.03........................................................................................... 10.014,05
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PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

AJUDES D'OBRA CIVIL04.04

Ealbcont PA AJUDES PALETA CONTROL 637,20

AJUDES DE CONTROL:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1 637,20

TOTAL 04.04........................................................................................... 637,20

TOTAL 04......................................................................................................................................... 22.341,23
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

05 SEGURETAT

INTRUSIÓ05.01

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS05.01.01

Expain01 PA AMPLIACIO DE LA INSTAL·LACIO EXISTENT 225,00

Ampliació de la instal·lació existent de la nova Fase 2 i configuració
de la central existent a les noves necessitats.

1 225,00

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 05.01.01...................................................................................... 225,00

CABLES I CANALITZACIONS05.01.02

Eb07mb01 ML MANGUERA BLINDADA ALARMA LSOH CAB 000124 2+4 FILS. 207,00

Subm. i col. de mànega blindada d'alarma lliure d'halògens, de 2+4 fils.
180 1,15

Ee03co08 ML TUB REFLEX 16 mm. 85,60

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 16 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

80 1,07

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007 92,85

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

15 6,19

TOTAL 05.01.02...................................................................................... 385,45

ELEMENTS DE CAMP05.01.03

Eb04ut03 UN DETECTOR VOLUMETRIC UTC F&S EV1116 398,64

Subm. i col. de detector volumètric d'infrarrojos passiu UTC FIRE &
SECURITY mod. EV1116.  Abast: 16 m amb 11 cortines. Sortides d'a-
larma (NC) i tamper (NC). Instal·lació a una alçada de 1'8 a 3 m.
Camp de visió de 86º. Anticamuflatge. Alimentació a 12 Vcc. Tempera-
tura de treball de -10 ºC a +55 ºC. Certificat grau de seguretat 2
(EN50131). Dimensions 125x66x60 mm. S'inclou material auxiliar de
muntatge. 

12 33,22
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

Ei03ut02 UN SIRENA INTERIOR UTC F&S AS272 56,98

Subm. i col. de sirena interior de 2 tons UTC FIRE & SECURITY mod.
AS272. Plàstic ABS color blanc. Possibilitat de ser autoalimentada
amb bateria no inclosa. Alimentació a 12 Vcc. Temperatura de treball
de -25 ºC a +55 ºC. Dimensions: 115x114x44 mm. Certificat grau de
seguretat 2 (EN 50131). S'inclou material auxiliar de muntatge.

2 28,49

Eb03ut02 UN MODUL D'AMPLIACIO UTC F&S ATS1201E. 588,03

Subm. i col. de mòdul expansor de 8 zones ampliable fins a 32 UTC
FIRE & SECURITY mod. ATS1201E amb connector per a tarjetes
ATS1810, ATS1811 ó ATS1820 (fins a 16 sortides), en caixa d'acer
ATS1643 amb tamper i 1 sortida de sirena. Alimentació a 220 Vac. Di-
mensions PDB: 175x90 mm. Dimensions armari: 315x388x85 mm. ali-
mentació 13'8 Vcc/3A. Certificat grau de seguretat 3. S'inclou batería
BS127N i material auxiliar de muntatge.

3 196,01

TOTAL 05.01.03...................................................................................... 1.043,65

TOTAL 05.01........................................................................................... 1.654,10

C.T.T.V.05.02

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS05.02.01

Expacc01 PA CONNEXIO A INSTAL·LACIO EXISTENT 99,00

Connexió de la instal·lació corresponent a la nova càmera a la ins-
tal·lació existent i configuració del senyal d'aquesta càmera. 

1 99,00

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 05.02.01...................................................................................... 99,00

CABLES I CANALITZACIONS05.02.02

Ek07sc33 ML CABLE 4 PARELLS SCHNEIDER ELECTRIC VDI COBRE U/FTP CAT-6 300 MHZ LSZH
VDIC626218.

56,10

Subm. i col. de cable de 4 parells de coure SCHNEIDER ELECTRIC
gamma VDI COBRE, U/FTP ref. VDIC626218, cat-6. 300 Mhz LSZH.
Coberta exterior verda. S'inclou material auxiliar de muntatge.

51 1,10

Ee03ft03 ML TUB GALVANIZAT SENDZIMIR TUPERSA TAE de 25 mm. 93,80

Subm. i col. de tub rígid galvanitzat Sendzimir Z275, de 25 mm de dià-
metre exterior, endollable, codi de classificació EN 5557, IP67, amb
p.p. d'accessoris i grapes.

20 4,69

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007 6,19

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

1 6,19
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TOTAL 05.02.02...................................................................................... 156,09

ELEMENTS DE CAMP05.02.03

En09ut59 UN CAMERA UTC F&S TVB-1201 414,41

Subm. i col. de càmera compacta IP "Truvision" UTC FIRE & SECU-
RITY mod. TVB-1201. Característiques:
1'3 MPx.
PAL
Òptica varifocal motoritzada de 2'8 a 12 mm.
WDR. 
Dia/Nit.
Leds IR de 30 m d'abast.
Alarma.
Ranura per a targetes SD/SHDC.
Intel·ligència.
Alimentació PoE, 12 Vcc.
Calefactor.
IP66.
S'inclou font d'alimentació mod. KTP-12DCU de 12 Vcc 1 A. i material
auxiliar de muntatge.

1 414,41

TOTAL 05.02.03...................................................................................... 414,41

TOTAL 05.02........................................................................................... 669,50

AJUDES D'OBRA CIVIL05.03

Ealbsegu PA AJUDES PALETA SEGURETAT 72,00

AJUDES DE SEGURETAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1 72,00

TOTAL 05.03........................................................................................... 72,00

TOTAL 05......................................................................................................................................... 2.395,60
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06 MEGAFONIA

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS06.01

Expame01 PA CONNEXIO NOVA INSTAL·LACIO 202,50

Connexió de la nova instal·lació de megafonia de planta baixa i planta
primera a la instal·lació existent.

1 202,50

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 06.01........................................................................................... 202,50

CABLES I CANALITZACIONS06.02

Es08bg04 ML CABLE BICC GENERAL CABLE PARALELO/AUDIO 2x1'5. 77,42

Subm. i col. de cable paral·lel de 2x1'5 mm2. fabricat en Cu. amb co-
berta de P.V.C. Especial per a instal·lacions de audio.

79 0,98

Ee03co10 ML TUB REFLEX 25 mm. 58,80

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 25 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

42 1,40

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007 43,33

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

7 6,19

Ee85cfb000 ML SAFATA CABLOFIL REIXA CF 54x150 GC+1T 747,84

Subm. i col. de safata de reixeta CABLOFIL sèrie CF de 54x150 mm.
GC, galvanitzada per immersió en calent, amb un element separador,
cable de coure nu, p.p. de accessoris, unions i suports.

38 19,68

TOTAL 06.02........................................................................................... 927,39
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ELEMENTS DE CAMP06.03

Es04op73 UN ALTAVEU OPTIMUS A-256ATP 141,47

Subm. i col. d'altaveu tipus difusor OPTIMUS mod. A-256ATP de 6", 6
W de potència seleccionable (1, 3 i 6 W) en línia de 100 V. Instal·lació
encastada. Incorpora reixa metàl·lica amb cèrcol de plàstic ABS i an-
coratge mitjançant urpes i molles. S'inclou material auxiliar de muntat-
ge.

7 20,21

TOTAL 06.03........................................................................................... 141,47

AJUDES D'OBRA CIVIL06.04

Ealbmega PA AJUDES PALETA MEGAFONIA 58,50

AJUDES DE MEGAFONIA:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1 58,50

TOTAL 06.04........................................................................................... 58,50

TOTAL 06......................................................................................................................................... 1.329,86
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07 DETECCIÓ D'INCENDIS

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS07.01

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 07.01........................................................................................... 0,00

CENTRAL07.02

Ei05no0100 UN KIT DE CENTRAL NOTIFIER ID3000 ID3004-001 2 LLAÇOS AMPLIABLE A 4. 2.711,02

Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref.
ID3000. Compleix normativa europea EN-54. Formada per 1 kit de 2
llaços ampliable a 4 mod ID3004-001. Composició del kit:
- 1 Equip bàsic amb 2 llaços ref. 020-538-001.
- 1 Cabina estàndar de 1 cos ref. 020-472-009.
- 1 Tapa frontal ref. 020-480-009.
- 1 Font d'alimentació de 4'5 a 7 A. ref. 020-579.
S'Inclouen 2 bateries de 12 V 17 Ah ref. PS-1217, material auxiliar de
muntatge, programació i posada en funcionament.

1 2.711,02

TOTAL 07.02........................................................................................... 2.711,02

CABLES I CANALITZACIONS07.03

Ei01no04 ML CABLE NOTIFIER 2x2.5-LHR. 1.311,30

Subm. i col. de cable manguera parell trenat i apantallat, NOTIFIER
ref. 2x2'5-LHR, de color vermell i coure polit flexible, classe V, de
2x2'5 mm², amb funda d'alumini/poliéster i drenatge de coure estanyat
de 0'5 mm², resistent al foc, lliure d'halògens, baixa emisió de fums i
baixa corrosivitat.

705 1,86

Ee03gr02 ML TUB GRISDUR ROSCAT 20 mm. 930,60

Subm. i col. de tub de P.V.C. rígid de 20 mm. de diàmetre, color RAL
7035, roscat als seus extrems, resistència a la compresió 1250 N, re-
sistència a l'impacte 2 J., IP54, amb p.p. d'accessoris i grapes.

396 2,35

Ee03co09 ML TUB REFLEX 20 mm. 55,59

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

51 1,09

TOTAL 07.03........................................................................................... 2.297,49
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ELEMENTS DE CAMP07.04

Ei06no20 UN DETECTOR ANALOGIC OPTIC NOTIFIER NFXI-OPT. 3.036,58

Subm. i col. de detector òptic de fum analògic amb aïllador incoroprat
NOTIFIER mod. NFXI-OPT. Detecció analògica amb algoritmes de
processament de les senyals captades pel detector. Per a focs d'evolu-
ció lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test
manual i automàtic i direccionament manual decàdic. Disposa de dos
leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Aprovat
segons els requisits de EN54-7. Certificat 0786-CPD-20640. S'inclou
base B501AP i material auxiliar de muntatge.

61 49,78

Ei06no2000 UN DETECTOR ANALOGIC OPTIC NOTIFIER NFXI-OPT. 796,95

Subm. i col. de detector òptic de fum analògic amb aïllador incoroprat
NOTIFIER mod. NFXI-OPT. Detecció analògica amb algoritmes de
processament de les senyals captades pel detector. Per a focs d'evolu-
ció lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test
manual i automàtic i direccionament manual decàdic. Disposa de dos
leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Aprovat
segons els requisits de EN54-7. Certificat 0786-CPD-20640. S'inclou
base B501AP, sòcol per a muntatge amb tub vist SMK400AP i mate-
rial auxiliar de muntatge.

15 53,13

Ei10no01 UN POLSADOR ANALOGIC NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41 399,00

Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable amb aïlla-
dor de tallacircuit incorporat NOTIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41
per a sistema analògic intel·ligent. Disposa de Led d' estat, tapa de
protecció contra rotura accidental i clau de proves manuals. Certificat
0832-CPD-0702. S'inclou caixa PS031W per a muntatge en superfície
i material auxiliar de muntatge.

7 57,00

Ei03no22 UN SIRENA NOTIFIER NFXI-WS-R 270,68

Subm. i col. de sirena direccionable NOTIFIER NFXI-WS-R, amb flash
de color vermell. Consum de 5'5 A, 101 dBA. Alimentació del propi
llaç. S'inclou base B501AP i material auxiliar de muntatge.

4 67,67

Ei03no02 UN SIRENA DIRECCIONABLE NOTIFIER WSS-PC-I02. 1.588,32

Subm. i col. de sirena direccionable NOTIFIER mod. WSS-PC-I02
amb flash transparent i aïllador incorporat. Sortida de so màxima de
97 dBA a 1 m. Aprovada segons EN54-3, EN5423 i EN54-17. Certifica-
da 0370-CPD-1075. Muntatge a sostre. S'inclou sòcol amb base BRR
i material auxiliar de muntatge.

18 88,24

Ei03no2000 UN FLASH INTERIOR NOTIFIER WST-PC-I02. 1.649,50

Subm. i col. de flash direccionable NOTIFIER mod. WST-PC-I02 trans-
parent, amb aïllador incorporat. Connexió i alimentació directament
del llaç. Ocupa 1 direcció del llaç. Aprovat segons EN54/23 i
EN-54-17. S'inclou base BRR i material auxiliar de muntatge.

25 65,98

Ei17no39 UN POTENCIADOR DE LLAÇ NOTIFIER 002-629 894,27

Subm. i col. d'equip potenciador de llaç intel·ligent NOTIFIER ref.
002-629. Afegeix 1 A de corrent al llaç per a incrementar la corrent de
3 a 5 vegades. Incorpora font d'alimentació de 3 A i té espai per a 2
bateries de 12 Ah i aïllador de curtcircuit. Disposa de 6 leds indicadors
d'estat. S'inclouen 2 bateries de 12 V 12 i material auxiliar de muntat-
ge.

1 894,27

Ei17no28 UN MODUL MONITOR NOTIFIER M710. 50,55

Subm. i col. de mòdul monitor direccionable NOTIFIER mod. M710
amb 1 circuit d'entrada supervisat per a la monitorització d'equips d'a-
larma o de senyals tècniques que disposin de contacte lliure de ten-
sió. Incorpora circuit aïllador de curtocircuit de llaç, led d'indicació d'es-
tat del mòdul i selector de direcció decàdic (01-159). Certificat
0786-CPD-20342. S'inclou caixa de superficie M200SMB i material au-

1 50,55

226 febrer 2018 170421_G2400



CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

xiliar de muntatge.

Ei17no26 UN MODUL CONTROL NOTIFIER M701. 56,65

Subm. i col. de mòdul control direccionable NOTIFIER mod. M701 per
a l'activació de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafoc,
solenoides, etc. Disposa de 1 circuit de sortida configurable. Incorpora
circuit aïllador de curtcircuit de llaç, led per a la indicació d'estat del
mòdul i selector de direcció decàdic (01-159). Certificat
0786-CPD-20341. S'inclou caixa de superfície M200SMB i material au-
xiliar de muntatge.

1 56,65

TOTAL 07.04........................................................................................... 8.742,50

AJUDES D'OBRA CIVIL07.05

Ealbdinc PA AJUDES PALETA DETECCIÓ D'INCENDIS 411,30

AJUDES DE DETECCIÓ D'INCENDIS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1 411,30

TOTAL 07.05........................................................................................... 411,30

TOTAL 07......................................................................................................................................... 14.162,31
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08 EXTINCIÓ D'INCENDIS

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS08.01

Expaex01 PA CONNEXIO A INSTAL·LACIÓ EXISTENT 247,50

Connexió a la instal·lació existent d'extinció d'incendis, per a alimenta-
ció de les boques d'incendi de la fase 2.

1 247,50

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 08.01........................................................................................... 247,50

XARXA DE DISTRIBUCIÓ08.02

Ef01n006 ML T. ACER NEGRE DIN 2440 2". 758,08

Subm. i col. de canonada d'acer negre DIN 2440 EN 10255 de 2", pin-
tat amb una capa d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'acces-
soris i suports.

32 23,69

Ef01n005 ML T. ACER NEGRE DIN 2440 1 1/2". 197,56

Subm. i col. de canonada d'acer negre DIN 2440 EN 10255 de 1 1/2",
pintat amb una capa d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'ac-
cessoris i suports.

11 17,96

TOTAL 08.02........................................................................................... 955,64

B.I.E.08.03

Eivari10 UN CONJUNT BIE 25/2 + ARMARI EXTINTOR MR4M. SUPERFICIE 575,20

Subm. i col. de conjunt B.I.E. + armari per extintor CHESTERFIRE de
superficie, de les següents característiques:
# B.I.E.
Sèrie 600 mod. 25/2. Característiques: 
Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable amb xarneres, pin-
tat color gris, amb xarneres i tancament.
Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació RIL-GO.
Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a
manòmetre.
Llança RYLMATIC Ø 25 mm.
20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.
# ARMARI EXTINTOR:
Armari modular mod. MR4M.
Dimensions 600x750x260 mm. amb marc per a  vidre, pintat.
Amb compartiment per a extintor i pannell per col·locació de polsadors
i alarmes.
S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.

2 287,60

246 febrer 2018 170421_G2400



CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

Ei27reto04 PA RETOLS INDICATIUS SENYALITZACIO 34,67

Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies d'evacuació i senyalitza-
ció de sistemes contra-incendis homologats segons normes UNE
23.033-814 i 23-034-88. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

1 34,67

TOTAL 08.03........................................................................................... 609,87

EXTINTORS08.04

Ei12poa1 UN EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. 21A-113BC EN INTERIOR D'ARMARI. 44,80

Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 kgs., eficà-
cia 21A-113BC instal·lat a l'interior d'armari.

2 22,40

Ei12po01 UN EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. 21A-113BC. 52,56

Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia
21A-113BC, amb suport instal.lat en parament vertical a una alçada
màxima de 1'7 m sobre el sòl.

2 26,28

Ei27reto08 PA RETOLS INDICATIUS SENYALITZACIO 69,34

Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies d'evacuació i senyalitza-
ció de sistemes contra-incendis homologats segons normes UNE
23.033-814 i 23-034-88. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

1 69,34

TOTAL 08.04........................................................................................... 166,70

AJUDES D'OBRA CIVIL08.05

Ealbeinc PA AJUDES PALETA EXTINCIO D'INCENDIS 61,20

AJUDES D'EXTINCIÓ D'INCENDIS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estruc-
tura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

1 61,20

TOTAL 08.05........................................................................................... 61,20

TOTAL 08......................................................................................................................................... 2.040,91
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09 CLIMATITZACIÓ

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS09.01

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 09.01........................................................................................... 0,00

UNITATS EXTERIORS09.02

Fa01rq3700 UN UE-01. UN. EXT. DAIKIN VRV IV RYYQ18T. 16.736,32

Subm. i col. d'unitat exterior DAIKIN VRV IV mod. RYYQ18T. Caracte-
rístiques:
Capacitat de fred/calor: 50'0 / 56'0 kW.
Consum en fred/calor: 14'7 / 14'4 kW.
Refrigerant. R-410A.
Connexions. 5/8" i 1 1/8".
Dimensions:1685x1240x765 mm.
Presió sonora màxima: 65 dBA.
Pes: 398 kg.
S'inclouen bancada, grua, connexions elèctriques, connexions de ca-
nonades, de desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a bai-
xant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posta en funcionament, càrrega adicional de gas, proves ITE
06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (UE-01)

1 16.736,32

Fa01rq0400 UN UE-02. UN. EXT. DAIKIN VRV IV REYQ14T. 12.864,16

Subm. i col. d'unitat exterior DAIKIN VRV IV mod. REYQ14T amb recu-
peració de calor. Característiques:
Capacitat nominal de fred/calor:  40 / 45 kW.
Consum en fred/calor: 10'7 / 11'3 kW.
Refrigerant. R-410A.
Connexions. 1/2"-7/8"-1 1/8".
Alimentació. Trifàsica.
Dimensions: 1685x1240x765 mm
Pressió sonora màx: 61 dBA.
Pes: 304 kg.
S'inclouen bancada, grua, connexions elèctriques, connexions de ca-
nonades, de desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a bai-
xant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posta en funcionament, càrrega adicional de gas, proves ITE
06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (UE-02)

1 12.864,16

TOTAL 09.02........................................................................................... 29.600,48
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CANONADES I VÀLVULES09.03

Ea27ek1100 UN KIT DE VALVULA D'EXPANSIO DAIKIN EKEXV500. 219,50

Subm. i col. de kit de vàlvula d'expansió DAIKIN mod. EKEXV500. Per
a bateria d'expansió directa col·locada en un climatitzador genèric
amb refrigerant R410a. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1 219,50

Ea27ek0300 UN CAIXA DE CONTROL DAIKIN EKEQFCBA. 594,11

Subm. i col. de caixa de control DAIKIN mod. EKEQFCBA. Per a con-
nexió a climatitzador amb bateria DX. Per a sistemes Sky-Air/VRV.

1 594,11

Fa01bs0700 UN CAIXA INVERSORA DAIKIN VRV IV BS10Q14AV1B 5.011,65

Subm. i col. de caixa inversora de cicle DAIKIN sistema VRV mod.
BS10Q14AV1B, per a unitats amb recuperació de calor. Funciona-
ment amb refrigerant R410A. Característiques:
Nº màxim d'unitats interiors connectables. 50.
Nº màxim d'unitats interiors connectables per derivació. 5.
Nº de ports. 10
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables. 750 o
menys.
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables per de-
rivació. 140. Es poden unificar 2 sortides per a unitats 200 i 250.
Dimensions. 298x820x430 mm.
Pes. 35 kg.
Connexions de canonades:
- Amb unitat exterior. 1/2"-1 1/8"-1 1/8".
- Amb unitats interiors. 3/8"-5/8".
Diàmetre del tub de drenatge. 20 mm (diàmetre interior), 26 mm (dià-
metre exterior)
Aïllament tèrmic insonoritzador. Espuma de poliuretà.
Alimentació elèctrica. Monofàsica, 220-240 V, 50 Hz.
S'inclou p.p. de petits accessoris, connexionat elèctric i de canonades,
suports per la seva col·locació i posta en marxa.

1 5.011,65

Fa01bs0400 UN CAIXA INVERSORA DAIKIN VRV IV BS4Q14AV1B 5.004,90

Subm. i col. de caixa inversora de cicle DAIKIN gamma VRV sistema
VRV mod. BS4Q14AV1B, per a unitats amb recuperació de calor. Fun-
cionament amb refrigerant R410A. Característiques:
Nº màxim d'unitats interiors connectables. 20.
Nº màxim d'unitats interiors connectables per derivació. 5.
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables. 400 o
menys.
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables per de-
rivació. 140. Es poden unificar 2 sortides per a unitats 200 i 250.
Dimensions. 298x370x430 mm.
Pes. 17 kg.
Connexions de canonades:
- Amb unitat exterior. 3/8"-7/8"-3/4".
- Amb unitats interiors. 3/8"-5/8".
Diàmetre del tub de drenatge. 20 mm (diàmetre interior), 26 mm (dià-
metre exterior)
Aïllament tèrmic insonoritzador. Espuma de poliuretà.
Alimentació elèctrica. Monofàsica, 220-240 V, 50 Hz.
S'inclou p.p. de petits accessoris, connexionat elèctric i de canonades,
suports per la seva col·locació i posta en marxa.

2 2.502,45

Fa01bs0100 UN CAIXA INVERSORA DAIKIN VRV IV BS1Q10A 547,65

Subm. i col. de caixa inversora de cicle DAIKIN gamma VRV sistema
VRV IV mod. BS1Q10A, per a unitats amb recuperació de calor. Fun-
cionament amb refrigerant R410A. Característiques:
Nº màxim d'unitats interiors connectables. 6.
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables.
15<x<=100.
Pes. 12 kg.
Connexions de canonades:
- Amb unitat exterior. 3/8"-5/8"-1/2".
- Amb unitats interiors. 3/8"-5/8".

1 547,65
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Aïllament tèrmic insonoritzador. Espuma de poliuretà.
Alimentació elèctrica. Monofàsica, 220-240 V, 50 Hz.
S'inclou p.p. de petits accessoris, connexionat elèctric i de canonades,
suports per la seva col·locació i posta en marxa.

Expacl01 UN KIT DE SEGELLAT DAIKIN KHFP26A100C 47,93

Subm. i col. de kit de segellat DAIKIN KHFP26A100C. S'inclou mate-
rial auxiliar de muntatge.

1 47,93

Ea27kh0500 UN JOC DERIVACIO DAIKIN KHRQ23M20T. 144,23

Subm. i col. de joc de derivacions DAIKIN tipus REFNET mod.
KHRQ23M20T de 3 tubs, per sistema VRV amb gas R410A. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

1 144,23

Ea27kh0700 UN JOC DERIVACIO DAIKIN KHRQ23M64T. 464,86

Subm. i col. de joc de derivacions DAIKIN tipus REFNET mod.
KHRQ23M64T de 3 tubs, per sistema VRV amb gas R410A. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

2 232,43

Ea10cb12el ML TUB CU. FRIGORIFIC 1 1/8"+ARMAFLEX AF-6-028+ALUMINI DE 0'6 mm. 1.060,25

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1 1/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, soports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-028, amb p.p. d'adhesiu, p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, tub
d'alumini per calorifugat de tubs amb extrems arrodonits mascle i fe-
mella i tancament longitudinal amb possibilitat de solapar-se en 2 sen-
tits i material auxiliar de muntatge.

25 42,41

Ea10cb12i ML TUB CU. FRIGORIFIC 1 1/8"ARMAFLEX AF-5-028. 128,10

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1 1/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, soports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-5-028, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

5 25,62

Ea10cb08el ML TUB CU. FRIGORIFIC  7/8"+ARMAFLEX AF-6-022+ ALUMINI DE 0'6 mm 574,38

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 7/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-022, amb p.p. d'adhesiu, p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, alumi-
ni per a calorifugat de tubs i material auxiliar de muntatge.

18 31,91

Ea10cb08i ML TUB CU. FRIGORIFIC  7/8"+ARMAFLEX AF-5-022. 108,95

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 7/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-5-022, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

5 21,79

Ea10cb06i ML TUB CU. FRIGORIFIC 3/4"+ARMAFLEX AF-5-018. 57,87

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 3/4", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-5-018, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

3 19,29

Ea10cb04el ML TUB CU. FRIGORIFIC 5/8"+ARMAFLEX AF-6-015+ALUMINI DE 0'6 mm. 239,40

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 5/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-015, amb p.p. d'adhesiu, alumi-
ni per a calorifugat de tubs i material auxiliar de muntatge.

9 26,60
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Ea10cb04i ML TUB CU. FRIGORIFIC 5/8"+ARMAFLEX AF-4-015. 351,00

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 5/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-015, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

27 13,00

Ea10cb02el ML TUB CU. FRIGORIFIC 1/2"+ARMAFLEX AF-6-012+ALUMINI DE 0'6 mm. 431,64

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1/2", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-012, amb p.p. d'adhesiu, p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, alumi-
ni per a calorifugat de tubs i material auxiliar de muntatge.

18 23,98

Ea10cb02i ML TUB CU. FRIGORIFIC 1/2"+ARMAFLEX AF-4-012. 2.917,55

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1/2", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d' accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-012, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

215 13,57

Ea10cb00i ML TUB CU. FRIGORIFIC 3/8"+ARMAFLEX AF-4-010. 333,48

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 3/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-010, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

28 11,91

Ea10cr02ie ML TUB CU. FRIGORIFIC 1/4"+ARMAFLEX AF-2-006. 1.509,75

Subm. i col. de tub de coure frigorífic de 1/4" en rotlles, tipus EURO-
PEO, segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, soports i solda-
dura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-2-006, amb p.p.
d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic AR-
MAFIX AF.

183 8,25

Ee85bcc500 ML SAFATA CABLOFIL BC 500x100 GC+TAPA 2.115,68

Subm. i col. de safata cega CABLOFIL sèrie BC de 500x100 mm. GC,
galvanitzada per immersió en calent, amb tapa, p.p. d'accessoris,
unions i suports.

16 132,23

TOTAL 09.03........................................................................................... 21.862,88

UNITATS INTERIORS09.04

Fa01fx3100 UN UI-01. UN. INT. DAIKIN VRV FXSQ20A CONDUCTES. 4.961,00

Subm. i col. d'unitat interior de conductes DAIKIN gamma VRV mod.
FXSQ20A. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 2'2 / 2'5 KW.
Consum fred/calor. 41 / 37 W.
Pressió sonora màxima. 30'0 dBA.
Connexions frigorífiques. 1/4" i 1/2".
Dimensions: 245x550x800 mm. (alçada*amplada*fondària)
Refrigerant. R-410A.
Bomba de drenatge.
S'inclouen control remot BRC1E53A, plènums d'impulsió i retorn, jun-
tes flexibles per connexió a conductes, marc porta-filtre i filtre EU-4,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de di-
mensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més pro-
per, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posta en funciona-
ment, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.
(UI-01)

4 1.240,25
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Fa01fx3200 UN UI-02. UN. INT. DAIKIN VRV FXSQ25A CONDUCTES. 10.060,24

Subm. i col. d'unitat interior de conductes DAIKIN gamma VRV mod.
FXSQ25A. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fried/calor. 2'8 / 3'2 KW.
Consum fred/calor. 41 / 37 W.
Pressió sonora màxima. 30'0 dBA.
Connexions frigorífiques. 1/4 i 1/2".
Dimensions: 245x550x800 mm. (alçada*amplada*fondària)
Refrigerant. R-410A.
Bomba de drenatge.
S'inclouen control remot BRC1E53A, plènums d'impulsió i retorn, jun-
tes flexibles per connexió a conductes, marc porta-filtre i filtre EU-4,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de di-
mensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més pro-
per,  suports tipus silenblock segons UNE 100153, posta en funciona-
ment, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.
(UI-02)

8 1.257,53

Fa01fx3300 UN UI-03. UN. INT. DAIKIN VRV FXSQ32A CONDUCTES. 7.709,34

Subm. i col. d'unitat interior de conductes DAIKIN gamma VRV mod.
FXSQ32A. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 3'6 / 4'0 KW.
Consumo fred/calor. 45 / 42 W.
Pressió sonora màxima. 31'0 dBA.
Connexions frigorífiques. 1/4" i 1/2".
Dimensions: 245x550x800 mm. (alçada*amplada*fondària)
Refrigerant. R-410A.
Bomba de drenatge.
S'inclouen control remot BRC1E53A, plènums d'impulsió i retorn, jun-
tes flexibles per connexió a conductes, marc porta-filtre i filtre EU-4,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de di-
mensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més pro-
per, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posta en funciona-
ment, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.
(UI-03)

6 1.284,89

TOTAL 09.04........................................................................................... 22.730,58

CONDUCTES09.05

Ea03cl06 M2 CONDUCTE CLIMAVER NETO 3.145,56

Subm. i col. de conducte de fibra de vidre tipus CLIMAVER NETO
amb revestiment exterior d'alumini, (alumini + malla de fibra de vidre +
kraft) i interior amb teixit NETO (teixit de vidre acústic d'alta resistència
mecánica). Classificació M-1. Inclou p.p. de colzes, pantalons, deriva-
cions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E., altres peces, accessoris i
suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6,  remats amb folrat
de les juntes entre unions amb cinta alumínica CLIMAVER NETO i a
les juntes interiors de les parets dels conductes segellat amb silicona.

132 23,83

TOTAL 09.05........................................................................................... 3.145,56

ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ09.06

Ea34p31300 UN R-01. R. SCHAKO PA2B 1025x125 mm. 162,58

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 1025x125 mm. de la-
mes horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc
i lames d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintu-
ra RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-01)

1 162,58

Ea34p31100 UN R-04. R. SCHAKO PA2B 625x125 mm. 3.397,52

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 625x125 mm. de lames
horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc i la-
mes d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintura
RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-04)

28 121,34
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Ea34ds0100 ML DL-1. D. SCHAKO DSX-P1-Z/ASK-ISOL/LD. 1.035,32

Subm. i col. de difusor linial SCHAKO mod. DSX-P1-Z/ASK-ISOL/LD
d'1 via, amb perfil en alumini extrusionat, lacat en color RAL a definir
per la direcció facultativa, lames de P.V.C. en colors RAL 9005 ó RAL
9010 orientables individualment, plènum de connexió en xapa d'acer
galvanitzat i aïllat amb regulació mitjançant comporta perforada al plè-
num i boca de connexió circular. S'inclou material auxiliar de muntat-
ge. (DL-1)

11 94,12

TOTAL 09.06........................................................................................... 4.595,42

AJUDES D'OBRA CIVIL09.07

Ealbclim PA AJUDES PALETA CLIMATITZACIO 2.431,80

AJUDES DE CLIMATITZACIÓ:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions
(maquinaria d'aire condicionat, bombes, dipòsits, canonades, etc.)
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materiales a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estruc-
tura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

1 2.431,80

TOTAL 09.07........................................................................................... 2.431,80

LEGALITZACIONS09.08

Elegclim PA LEGALITZACIO CLIMATITZACIO. 1.980,00

Legalització del projecte de TÈRMIQUES, certificat final d'obra, paga-
ment per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col.le-
gi d'Enginyers, taxes a entitats de control pertinents i entrega d'una cò-
pia del projecte a la propietat.

1 1.980,00

TOTAL 09.08........................................................................................... 1.980,00

TOTAL 09......................................................................................................................................... 86.346,72
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10 VENTILACIÓ

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS10.01

Expaes05 UN DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 103,19

Desmuntatgee, enderroc, retirada i trasllat de la instal·lació de VENTI-
LACIÓ existent a la zona de banys de planta soterrani i els equips as-
sociats a aquesta instal·lació Inclou tots els conductes i elements as-
sociats a aquesta instal·lació, així com tots els elements de suportació
de la instal·lació. Aquesta zona haurà de quedar completament lliure
de qualsevol element associat a la instal·lació. 
  
S'inclou lloguer, càrrega i descàrrega en camió i transport de conteni-
dors de 7 m3 de capacitat específics per als diferents tipus de residus
produïts en obres de demolició a abocador específic, a instal·lació de
tractament de residus de la construcció i demolició externa a l'obra o a
centre de valorartizació o eliminació de residus.
S'inclou el pagament de totes les taxes necessàries per l'eliminació i/o
reciclatge de tot el que s'hagi desmuntat tantes vegades com sigui ne-
cessari 
S'inclouen les ajudes d'obra civil necessàries pel desmuntatge de les
instal·lacions.

1 103,19

Expave02 PA CONNEXIO NOVA INSTAL·LACIO DE PLANTA SOTERRANI 288,90

Connexió de la nova instal·lació d'extracció de la planta soterrani als
conductes existents.

1 288,90

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 10.01........................................................................................... 392,09

EQUIPS10.02

Expave01 UN CLAP-F2. CLIM. AIRLAN FMA-HP 078 17.378,72

Subm. i col. d'unitat de tractament d'aire AIRLAN FMA-HP 078 amb
certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sànd-
wich de 50 mm d'espessor tots 2 amb rotura de pont tèrmic fixats mit-
jançant compressió mecànica per perfil perimetral d’alumini que confe-
reix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueï-
tat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per
xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d’es-
pessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en
absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats
d’alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles
d’obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors me-
tàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb ex-
tracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament
coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat,
reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els
manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de se-
lecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de
cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pa-
teix l’aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els compo-

1 17.378,72
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nents, l’efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrre-
ga, etc. Inclou quadre de força amb tots els elements i proteccions ne-
cessaries per connectar-ho amb una única línia trifàsica d'entrada se-
gons llistat d'elements de força acordat. Amb la següent classificació
segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d’aire (-400 Pa):
L1; Fuites d’aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivi-
tat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del
panell per banda d’octava: 14/9/13/10/24/32/38.  
Característiques tècniques:  
- Disposició: Paral·lel 
- Execució:  Exterior 
- Dimensions (incloent sòcol): 1.576 x 1.852 x 4.652 mm
- Pes: 2.134 kg
- Classificació Energètica del climatitzador:  A 
- Compliment total amb la normativa EU 1253/2014:  2018 
- Panells interiors:  Acer zincat 
- Panells exteriors:  Prepintats RAL 9002 
- Guies interiors:  Acer zincat 
- Aïllament:  Poliuretà (43 kg/m3) 
- Potència sonora a la boca d'impulsió: 55,3 dB(A)
- Potència sonora a la boca de retorn: 55,3 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'aportació exterior: 61,5 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'expulsió a l'exterior: 63,8 dB(A)
## CORRENT D’IMPULSIÓ  
# COMPORTA  
- Mides: 815 x 1.210 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,70 m/s
# SILENCIADOR  
- Longitud dels bafles: 500 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 2 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 7,0 14,0 20,0 25,0 23,0
17,0 12,0 
# FILTRE  
- Classe: M6 
- Tipus Miniplegat 
- Profunditat: 98 mm
- Superfície filtrant: 29,80 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 58 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 200 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador: 
129 
- Classe d'eficiència del filtre:  Classe A 
# RECUPERADOR  
- Tipus: Rotatiu de sorció 
- Model: TE AL 13 N v16 C 1 K TR AR 
- Cabal d’aire exterior: 6.044 m3/h
- Temperatura entrada retorn aire a l’hivern: 21,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l’hivern: 50,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l’hivern: 0,1 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l’hivern: 80,0 % Hr
- Rendiment a l’hivern: 74,20 %
- Pèrdua de càrrega a l’hivern: 185 Pa
- Potència recuperada total a l’hivern: 48,40 kW
- Potència recuperada sensible a l’hivern: 31,80 kW
- Potència recuperada latent a l’hivern: 16,60 kW
- Temperatura entrada retorn aire a l'estiu: 24,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'estiu: 50,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'estiu: 29,7 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'estiu: 62,6 % Hr
- Rendiment a l'estiu: 72,14 %
- Pèrdua de càrrega a l'estiu: 208 Pa
- Potència recuperada total a l'estiu: 48,73 kW
- Potència recuperada sensible a l'estiu: 11,81 kW
- Potència recuperada latent a l'estiu: 36,92 kW
- Comporta de recirculació pel 100% de cabal d'aire:  No 
# BATERIA DE FRED  
- Tipus: Expansió directa 
- Cabal d'aire: 6.044 m3/h
- Velocitat de pas: 2,21 m/s
- Temperatura d'entrada d'aire: 28,1 ºC
- Humitat relativa d'entrada d'aire: 62,8 %
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- Temperatura de sortida d'aire: 15,0 ºC
- Humitat relativa de sortida d'aire: 94,0 %
- Potència total: 52,70 kW
- Potència sensible: 27,10 kW
- Refrigerant R410A 
- Temperatura d'evaporació:  7,0 ºC
- Temperatura de condensació:  50,0 ºC
- Separació d'aletes: 2,1 mm
- Número de files: 5 
- Material aletes: Alumini 
- Material tubs: Coure 
- Safata de condensats: Sí 
# VENTILADOR  
- Número de motoventiladors 1 
- Model: GR40C-ZID.DG.CR 
- Cabal d'aire: 6.044 m3/h
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Pressió dinàmica: 73 Pa
- Pressió total: 918 Pa
- Potència total absorbida pel sistema: 2,30 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor): 66,6 %
- Revolucions del ventilador: 2.400 rpm
- Potència sonora: 86,5 dB(A)
- Rendiment classe IE motor: IE4 
- Potència nominal instal·lada 3,30 kW
# FILTRE  
- Classe: F8 
- Tipus: Bosses rígides 
- Profunditat: 292 mm
- Superfície filtrant: 48,00 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 50 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador: 
175 
- Classe d'eficiència del filtre:  Classe A 
# SILENCIADOR  
- Longitud dels bafles: 800 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 2 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 5,0 10,0 20,0 29,0 38,0 32,0
22,0 15,0 
## CORRENT DE RETORN  
# FILTRE  
- Classe: M6 
- Tipus Miniplegat 
- Profunditat: 98 mm
- Superfície filtrant: 29,8 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 58 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 200 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador: 
129 
- Classe d'eficiència del filtre:  Classe A 
# SILENCIADOR  
- Longitud dels bafles: 600 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 2 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 8,0 16,0 23,0 30,0 26,0
18,0 13,0 
# QUADRE ELÈCTRIC / CONTROL  
- Quadre de potència:  Sí 
- Potència elèctrica general d'entrada:  9,00 kW
- Inclou totes les proteccions pels diferents components elèctrics:  Sí,
segons llistat d'elements de força 
- Quadre de control:  No 
- Controlador:  - 
- Inclou tots els elements de camp:  No 
# VENTILADOR  
- Número de motoventiladors 1 
- Model: GR45C-ZIK.DG.CR 
- Cabal d'aire: 6.044 m3/h
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Pressió dinàmica: 47 Pa
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- Pressió total: 594 Pa
- Potència total absorbida pel sistema: 1,50 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor): 65,7 %
- Revolucions del ventilador: 1.708 rpm
- Potència sonora: 81,9 dB(A)
- Rendiment classe IE motor: IE4 
- Potència nominal instal·lada 2,00 kW
# SILENCIADOR  
- Longitud dels bafles: 500 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 2 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 7,0 14,0 20,0 25,0 23,0
17,0 12,0 
# COMPORTA  
- Mides: 815 x 1.210 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,70 m/s
S'inclou grúa, plènums d'impulsió i retorn, safata de condensats en
alumini, juntes flexibles per a connexió a conductes, connexions elèc-
triques, connexions de canonades, connexions i desguas de dimen-
sions segons RITE, bancada i suports tipus silenblock segons UNE
100153, posada en funcionament, proves segons RITE i p.p. de mate-
rial auxiliar de muntatge. (CLAP-F2) 

TOTAL 10.02........................................................................................... 17.378,72

CONDUCTES10.03

Ea03pl03 M2 C. PLANXA 0'8 METU+IBR+XAPA 2.143,78

Subm. i col. de conducte de planxa galvanitzada de gruix d'acord amb
norma U.N.E., amb juntes d'unió transversals METU, forrat amb man-
ta de llana de vidre IBR ALUMINI de 55 mm. de gruix i contraxapat
amb planxa galvanitzada de 0'6 mm. S'inclouen p.p. de colzes, panta-
lons, derivacions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E., altres peces,
accessoris i suports.

37 57,94

Ea03pl13 M2 C. PLANXA 0'8 METU+IBR. 3.617,97

Subm. i col. de conducte de planxa galvanitzada de gruix d'acord amb
norma U.N.E., amb juntes transversals tipus METU, aïllat amb filtre
lleuger de fibra de vidre IBR de 80 mm., segellat amb cinta de paper
transparent autoadhesiva. S'inclouen p.p. de colzes, pantalons, deriva-
cions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E., altres peces, accessoris i
suports.

83 43,59

Ea03pl01 M2 C. PLANXA 0'8 METU. 186,90

Subm. i col. de conducte de planxa galvanitzada de gruix d'acord amb
norma U.N.E., amb p.p. de juntes transversals METU. S'inclouen p.p.
de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons
R.I.T.E., altres peces, accessoris i suports.

5 37,38

Ea00thg0 ML TUB HELICOIDAL GALV. 300-0'6 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO. 144,90

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 300 mm. de diàmetre i 0'6
mm. de gruix, forrat exteriorment amb amb manta de llana de vidre
IBR ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves ca-
res amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor.
S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i su-
ports.

5 28,98

Ea00thf7 ML TUB HELICOIDAL GALV. 250-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO. 317,66

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 250 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb amb manta de llana de vidre
IBR ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves ca-
res amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor.
S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i su-
ports.

14 22,69
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Ea00thf5 ML TUB HELICOIDAL GALV. 200-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO. 489,58

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb amb manta de llana de vidre
IBR ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves ca-
res amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor.
S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i su-
ports.

26 18,83

Ea00thf3 ML TUB HELICOIDAL GALV. 150-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO. 503,54

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 150 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb amb manta de llana de vidre
IBR ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves ca-
res amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor.
S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i su-
ports.

34 14,81

Ea00thf1 ML TUB HELICOIDAL GALV. 125-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO. 212,16

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb manta de llana de vidre IBR
ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves cares
amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor. S'in-
clouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

17 12,48

Ea00thf0 ML TUB HELICOIDAL GALV. 100-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINO. 310,24

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 100 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb manta de llana de vidre IBR
ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves cares
amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor. S'in-
clouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

28 11,08

Ea00th05 ML TUB HELICOIDAL GALV. 200-0'5 mm. 68,34

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons
R.I.T.E i suports.

6 11,39

Ea00th01 ML TUB HELICOIDAL GALV. 125-0'5 mm. 48,96

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons
R.I.T.E i suports.

6 8,16

Ea00th00 ML TUB HELICOIDAL GALV. 100-0'5 mm. 21,99

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 100 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons
R.I.T.E i suports.

3 7,33

Ea00fl21 ML TUB DEC FLEXAL ALUDEC de 102 mm. 13,52

Subm. i col. de tub flexible d'alumini tipus DEC-FLEXAL, mod. ALU-
DEC de 102 mm. de diàmetre, format per tres capes d'alumini i dos de
polièster. S' inclouen p.p. d'accessoris de muntatge.

4 3,38

Expave03 UN VENTILACIO DEL FORJAT SANITARI 344,57

Ventilació del forjat sanitari de planta soterrani amb tub de PVC de
125 mm de diàmetre. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1 344,57

TOTAL 10.03........................................................................................... 8.424,11
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ELEMENTS DE VENTILACIÓ10.04

Ea34p31300 UN R-01. R. SCHAKO PA2B 1025x125 mm. 812,90

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 1025x125 mm. de la-
mes horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc
i lames d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintu-
ra RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-01)

5 162,58

Ea22fh1100 UN R-02. REIXA EUROCLIMA E-FH 100x100 39,00

Subm. i col. de reixa EUROCLIMA mod. E-FH de 100x100 mm, d'ale-
tes rectes fixes horitzontals a 45º. Fabricada en alumini extruït i anodit-
zat. S'inclou marc i material auxiliar de muntatge. (R-02)

2 19,50

Ea34p30800 UN R-03. R. SCHAKO PA2B 325x125 mm. 815,04

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 325x125 mm. de lames
horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc i la-
mes d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintura
RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-03)

9 90,56

Ea34p31100 UN R-04. R. SCHAKO PA2B 625x125 mm. 121,34

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 625x125 mm. de lames
horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc i la-
mes d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintura
RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-04)

1 121,34

Ea05sp0100 UN B-01. BOCA ASPIRACIO S&P BOC-100. 39,09

Subm. i col. de boca d'aspiració S&P mod. BOC-100 de 100 mm. S'in-
clou p.p. de tub flexible FLEXAL i material auxiliar. (B-01)

3 13,03

Ea02av08 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 300 mm. 69,06

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 300 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

2 34,53

Ea02av07 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 250 mm. 138,12

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 250 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

4 34,53

Ea02av06 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 200 mm. 58,50

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 200 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

2 29,25

Ea02av03 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 150 mm. 148,44

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 150 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

6 24,74

Ea02av02 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 125 mm. 46,74

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 125 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

2 23,37

Ea02av01 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 100 mm. 224,60

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 100 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

10 22,46
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TOTAL 10.04........................................................................................... 2.512,83

AJUDES D'OBRA CIVIL10.05

Ealbvent PA AJUDES PALETA VENTILACIO 860,40

AJUDES DE VENTILACIÓ:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materiales a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estruc-
tura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

1 860,40

TOTAL 10.05........................................................................................... 860,40

TOTAL 10......................................................................................................................................... 29.568,15
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11 FONTANERIA

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS11.01

Expaes02 UN DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIO DE FONTANERIA 171,99

Desmuntatgee, enderroc, retirada i trasllat de la instal·lació de FONTA-
NERIA existent a la zona de banys de planta soterrani i els equips as-
sociats a aquesta instal·lació (sanitaris, aixetes, etc.). Inclou totes les
canonades, aïllament i elements associats a aquesta instal·lació, així
com tots els elements de suportació de la instal·lació. Aquesta zona
haurà de quedar completament lliure de qualsevol element associat a
la instal·lació. 
S'inclou lloguer, càrrega i descàrrega en camió i transport de conteni-
dors de 7 m3 de capacitat específics per als diferents tipus de residus
produïts en obres de demolició a abocador específic, a instal·lació de
tractament de residus de la construcció i demolició externa a l'obra o a
centre de valorartizació o eliminació de residus.
S'inclou el pagament de totes les taxes necessàries per l'eliminació i/o
reciclatge de tot el que s'hagi desmuntat tantes vegades com sigui ne-
cessari 
S'inclouen les ajudes d'obra civil necessàries pel desmuntatge de les
instal·lacions.

1 171,99

Expafo01 PA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA D'AFS, ACS i RACS 346,50

Connexió de la nova xarxa d'AFS, ACS i recirculació d'ACS de l'am-
pliació de l'edifici amb la xarxa existent. Inclou el buidat de la instal·la-
ció existent en cas que sigui necessari i la posada en funcionament de
la nova instal·lació i de la existent.

1 346,50

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 11.01........................................................................................... 518,49

EQUIPS11.02

Ef56ym0100 UN BR1. BOMBA WILO YONOS MAXO 25/0'5-10 2120640 471,00

Subm. i col. de bomba circuladora simple d'alta eficiència amb regula-
ció electrònica WILO mod. YONOS MAXO 25/0'5-10. Característiques:
Potència nominal: De 0'005 a 0'19 KW.
Velocitat: De 1000 a 4450 r.p.m.
Tensió: monofàssica 1x230 V, 50 Hz.
Longitud: 180 mm.
Connexió: 1 1/2".
Protecció. IPX4D.
S'inclouen accessoris de connexió hidràulica, elèctrica i material auxi-
liar de muntatge. (BR1)

1 471,00

Efcob020 UN CONNEXIO BOMBA BR1 DN-20 166,19

Subm. i col. de connexió de bomba BR1 a circuit hidràulic formada per:
2 Vàlvules de bola DN-20.
1 Vàlvula de retenció DN-20.
2 Maniguets antivibratoris DN-20.

1 166,19
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1 Filtre colador DN-20.
1 Termòmetre.
2 Manòmetres.
1 Punt de buidat segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de
PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. 
S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Ef23tm14 UN VALVULA T.A. TA-MATIC 3400 20-4565 52 740-521 DN 20 480,76

Subm. i col de vàlvula mescladora termostàtica TOUR ANDERSSON
sèrie TA-MATIC 3400, DN-20. Cos de bronze, PN-10, connexió rosca-
da i amb via de recirculació. Temperatura màxima de treball 90 ºC.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

1 480,76

Efcom02000 UN CONNEXIO VALVULA BARREJADORA/DIVERSORA DN-20. 305,35

Subm. i col. de connexió de vàlvula barrejadora/dispersora de 3 vies a
circuit hidràulic, formada per:
3 Vàlvules de bola DN-20.
1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD-20.
2 Filtres coladors DN-20.
1 Vàlvula de seient DN12.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E., mate-
rial auxiliar de muntatge i regulació de la válvula d'equilibrat d'acord
amb càlculs de cabal i D.F.

1 305,35

TOTAL 11.02........................................................................................... 1.423,30

XARXA PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓ11.03

Ef37f103f ML C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S 10212 32x2.9 + ARMAFLEX
XG-09x032

233,52

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE
sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10212 de 32x2.9 mm. Material fusiolen PP-R.
Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA
B 137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMA-
FLEX mod. XG-09x032, amb p.p. d'adhesiu.

28 8,34

Ef37f203ci ML C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4 MF 70712 32x4.4 + ARMAFLEX
XG-32x032

437,08

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE
sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70712 de 32x4.4 mm. Material fusiolen
PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28,
ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p. d'accessoris i su-
ports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. XG 32x032, amb p.p. d'ad-
hesiu.

28 15,61

Ef37f201ci ML C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4 MF 70708 20x2.8 + ARMAFLEX
XG-32x020

311,36

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE
sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70708 de 20x2.8 mm. Material fusiolen
PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28,
ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p. d'accessoris i su-
ports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. XG 32x020, amb p.p. d'ad-
hesiu.

28 11,12

Ef04mbad UN V. BOLA 3/4". 16,16

Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/4" de dos vies, PN25.
2 8,08

Ef04mbab UN V. BOLA 3/8". 6,33

Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/8" de dos vies, PN25.
1 6,33
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Ef23th04 UN VALVULA T.A. THERM 15-CT DN-15 ref. 52-720-015 AMB TERMOMETRE 189,28

Subm. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TOUR ANDERSSON
mod. THERM 15-CT ref. 52-720-015, de 1/2". Característiques:
Funció de tancament i bloqueig de la consigna.
PN16.
Rang d'ajust de la temperatura de 35 a 80 ºC.
Amb termòmetre.
Pressió diferencial màxima admissible a vàlvula tancada. 10 bar.
Cos en AMETAL.
S'inclou termòmetre material auxiliar de muntatge i regulació de la vàl-
vula d'acord amb càlculs i D.F.

2 94,64

TOTAL 11.03........................................................................................... 1.193,73

XARXA DE DISTRIBUCIÓ SECUNDÀRIA11.04

Expafo02 UN ALIMENTACIO PP BANYS DE PLANTA SOTERRANI 427,20

Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a BANYS DE
PLANTA SOTERRANI, amb canonada de polipropilè SDR11 i SDR
7.4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i
d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropi-
lè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. als trams de
canonada que passin per fals sostre, tub corrugat a les canonades en-
castades, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

2 213,60

Expafo03 UN ALIMENTACIO PP OFFICE DE PLANTA SOTERRANI 284,46

Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a OFFICE DE
PLANTA SOTERRANI, amb canonada de polipropilè SDR11 i SDR
7.4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i
d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropi-
lè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. als trams de
canonada que passin per fals sostre, tub corrugat a les canonades en-
castades, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

1 284,46

Expafo04 UN ALIMENTACIO PP SALA DE NETEJA 148,74

Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a SALA DE NE-
TEJA, amb canonada de polipropilè SDR11 i SDR 7.4, de diàmetres i
gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i d'acord amb plà-
nols. S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, aïllament AR-
MAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. als trams de canonada que
passin per fals sostre, tub corrugat a les canonades encastades, p.p.
d'accessoris, suports i soldadura.

1 148,74

TOTAL 11.04........................................................................................... 860,40

SANITARIS I AIXETES11.05

Ef06j004 UN PICA ROCA J-80 A870510801 800x490x155 2C 276,42

Subm. i col. de pica d'acer inoxidable ROCA mod. J-80 ref.
A870510801 de 800x490x155 mm, de 2 cubetes. S'inclouen desguas-
sos, sifó doble, claus seccionadores i tubs flexibles d'alimentació.

2 138,21

Ef05vn02 UN GRIF. ROCA VICTORIA A5A8425C00 PICA. 110,54

Subm. i col. d'aixeta monocomandament mescladora ROCA mod. VIC-
TORIA ref. A5A8425C00 per a pica. Amb canó alt giratori, airejador i
enllaços d'alimentació flexibles.

2 55,27

Ef06fo01 UN LAV. ROCA FORO A327872 400 BLANC 243,04

Subm. i col. de lavabo de taulell circular ROCA mod. FORO ref.
A327872 de 400 mm de diàmetre, color blanc. S'inclouen desguàs, si-
fó cromat, claus seccionadores i tubs flexibles d'alimentació.

2 121,52
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Ef05m201 UN GRIF. ROCA M2 A5A3068C00 LAVABO 305,50

Subm. i col. d'aixeta monocomandament mescladora ROCA mod. M2
ref. A5A3068C00 per a lavabo. Amb airejador, desguas automàtic i en-
llaços d'alimentació flexibles.

2 152,75

Ef06me19 UN W.C. ROCA MERIDIAN A346247 560 BLANC 842,00

Subm. i col. d'inodor ROCA mod. MERIDIAN ref. A346247 suspès, de
560 mm de lingitud, color blanc. S'inclouen accesoris de fixación,
seient i tapa lacats per a inodor, junta d'insonorització SILENT IN
WALL ref. A890063000, conjunt d'instal·lació de tanc encastat DU-
PLO WC COMPACT A890080020 amb cisterna de doble descàrrega,
placa d'accionament del tanc PL1 dual, clau seccionadora, tub flexible
d'alimentació, maniguet o colze flexible d'unió per a evacuació i mate-
rial auxiliar de muntatge.

2 421,00

Ef06gr01 UN ABOCADOR ROCA GARDA A371055000 167,33

Subm. i col. d'abocador ROCA mod. GARDA ref. A371055000 de co-
lor blanc. Amb reixeta, desguàs, peça d'unió, accessoris de fixació i
reixa d'acer inoxidable A526005510.

1 167,33

Ef05br05 UN GRIF. ROCA BRAVA A5A7730C00 PICA/SAFAREIG. 64,63

Subm. i col. d'aixeta amb barrejador exterior ROCA mod. BRAVA ref.
A5A7730C00 per a aigüera o safareig, amb canó superior giratori i ai-
rejador.

1 64,63

TOTAL 11.05........................................................................................... 2.009,46

AJUDES D'OBRA CIVIL11.06

Ealbfont PA AJUDES PALETA FONTANERIA 175,50

AJUDES DE FONTANERIA:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1 175,50

TOTAL 11.06........................................................................................... 175,50

TOTAL 11......................................................................................................................................... 6.180,88
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12 SANEJAMENT

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS12.01

Expaes03 UN DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIO DE SANEJAMENT. 257,99

Desmuntatgee, enderroc, retirada i trasllat de la instal·lació de SANE-
JAMENT existent a la zona de banys de la planta soterrani i els equips
associats a aquesta instal·lació. Inclou totes les canonades, aïllament
i elements associats a aquesta instal·lació, així com tots els elements
de suportació de la instal·lació. Aquesta zona haurà de quedar com-
pletament lliure de qualsevol element associat a la instal·lació. 
S'inclou lloguer, càrrega i descàrrega en camió i transport de conteni-
dors de 7 m3 de capacitat específics per als diferents tipus de residus
produïts en obres de demolició a abocador específic, a instal·lació de
tractament de residus de la construcció i demolició externa a l'obra o a
centre de valorartizació o eliminació de residus.
S'inclou el pagament de totes les taxes necessàries per l'eliminació i/o
reciclatge de tot el que s'hagi desmuntat tantes vegades com sigui ne-
cessari 
S'inclouen les ajudes d'obra civil necessàries pel desmuntatge de les
instal·lacions.

1 257,99

Expasa01 PA CONNEXIO A LA XARXA DE PLUVIALS EXISTENT 225,00

Connexió de la nova xarxa de pluvials de l'ampliació de l'edifici a la
xarxa de pluvials existent.

1 225,00

Expasa02 PA CONNEXIO A LA XARXA DE FECALS EXISTENT 225,00

Connexió de la nova xarxa de fecals de l'ampliació de l'edifici a la xar-
xa de fecals existent.

1 225,00

Expasa03 PA VENTILACIO DEL POU DE BOMBEIG 406,01

Subm. i col. de la instal·lació de ventilació del pou de bombeig exis-
tent formada per canonada de P.V.C. sèrie B de 110 mm de diàmetre
fins a la coberta i vàlvula d'aireació MAXIVENT a l'extrem superior.

1 406,01

Expasa04 PA CONNEXIO DE LA CAMBRA-BUFA AMB EL POU DE BOMBEIG 316,80

Connexió de la recollida de les aigües provinents de la filtració acumu-
lada a la cambra bufa amb el pou de bombeig existent.

1 316,80

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 12.01........................................................................................... 1.430,80
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EQUIPS12.02

Ef58sx01 UN ESTACIO ELEVADORA ABS SANIMAX MF 324-1 WKS. 07565124. 1.093,28

Subm. i col. d'estació elevadora ABS mod. SANIMAX MF 324 WKS10
per a aigües residuals, prefabricada i complerta, per ser instal·lada al
nivell del terra. Equipada amb bomba de funcionament automàtic. Ca-
racterístiques:
Diàmetre de sortida. 40 mm.
Motor. 220-240 V, monofàssic.
Velocitat del motor. 2900 r.p.m.
Potència absorvida. 830 W.
S'inclouen kit d'alarma NSM05, 3 m. de cable elèctric i material auxi-
liar de muntatge.

2 546,64

TOTAL 12.02........................................................................................... 1.093,28

XARXA DE FECALS12.03

Ef37va16 ML C. ITALSAN PP VS0500109 125 mm 450,40

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 125 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

16 28,15

Ef37va15 ML C. ITALSAN PP VS0500089 110 mm 534,29

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 110 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

23 23,23

Ef00pb04 ML CANONADA P.V.C. B 75 mm. SUP. 117,63

Subm. i col. de canonada de P.V.C. B de 75 mm. segons norma
UNE-EN 1329-1, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclouen p.p. de re-
gistres i ventilacions terminals.

9 13,07

TOTAL 12.03........................................................................................... 1.102,32

XARXA DE PLUVIALS12.04

Ef37va09 ML C. ITALSAN TRIPLUS 200 mm 1.928,78

Subm. i col. de canonada de polipropilè insonoritzat per a sanejament
ITALSAN sèrie TRIPLUS de 200 mm. S'inclouen p.p. d'accessoris i su-
ports.

23 83,86

Ef37va17 ML C. ITALSAN PP VS0500129 160 mm 334,89

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 160 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

9 37,21

Ef37va16 ML C. ITALSAN PP VS0500109 125 mm 168,90

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 125 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

6 28,15

Ef37va15 ML C. ITALSAN PP VS0500089 110 mm 1.417,03

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 110 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

61 23,23

TOTAL 12.04........................................................................................... 3.849,60
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XARXA CONDENSATS12.05

Ef37va11 ML C. ITALSAN PP VS0501029 40 mm 353,80

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 40 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

29 12,20

Ef37va01 ML C. ITALSAN TRIPLUS 32 mm 599,40

Subm. i col. de canonada de polipropilè insonoritzat per a sanejament
ITALSAN sèrie TRIPLUS de 32 mm. S'inclouen p.p. d'accessoris i su-
ports.

45 13,32

Expasa05 UN CORBA SIFONICA PP 40 mm 291,68

Subm. i col. de corba sifònica de PP de 40 mm de diàmetre. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

16 18,23

TOTAL 12.05........................................................................................... 1.244,88

PETITES EVACUACIONS12.06

Expasa06 UN SANEJAMENT PP BANYS PLANTA SOTERRANI 197,20

Subm. I col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de BANYS DE
PLANTA SOTERRANI, amb canonada de Polipropilé insonoritzat, de
Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres, ventilacions termi-
nals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

2 98,60

Expasa07 UN SANEJAMENT PP OFFICE 01 PLANTA SOTERRANI 64,76

Subm. I col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües d'OFFICE 01 DE
PLANTA SOTERRANI, amb canonada de Polipropilé insonoritzat, de
Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres, ventilacions termi-
nals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

1 64,76

Expasa08 UN SANEJAMENT PP SALA DE NETEJA 47,76

Subm. I col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de SALA DE NETE-
JA, amb canonada de Polipropilé insonoritzat, de Ø homologats se-
gons plànols. S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de ma-
terial auxiliar de muntatge.

1 47,76

TOTAL 12.06........................................................................................... 309,72

REIXES, CLAVEGUERONS I BONERES12.07

Ef02ac06 UN CLAVEGUERO ACO SELECT 250 250x250 SORTIDA V DN100 SC414404 922,60

Subm. i col. de clavegueró ACO gamma SELECT 250 ref. SC414404
construït en acer inoxidable AISI 304, de 250x250 mm, amb sortida
vertical DN100, reixa ranurada amb fixació. Cistell inclòs. Segons EN
1253. S'inclou material auxiliar de muntatge.

7 131,80

Ef31be09 UN TAPA BENITO HIDRA B1 TH40 DE 390x390 mm. B125. 42,18

Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENI-
TO sèrie HIDRA B1 mod. TH40, classe B-125, tapa de 390x390 mm.
S'inclou material auxiliar per al seu muntatge.

2 21,09

Ef30ac51 ML CANAL ACO DRAIN SELF SELF 100 H5.5+REIXA PASARELA INOX A15 00304437. 1.068,20

Subm. i col. de conjunt ACO gamma SELF100 format per canal de 5'7
cm d'alçada i reixa tipus PASARELA inoxidable classe A15. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

20 53,41

Ef02jm05 UN CLAVEGUERO SIFONIC JIMTEN S-246. 250x250 24080 35,08

Subm. i col. de clavegueró sifònic JIMTEN Mod. S-246 ref. 24080, de
P.V.C. amb reixeta de 250x250 mm en P.V.C. i sortida vertical de
90/110 mm de diàmetre. Inclosa p.p. d'accessoris de muntatge.

2 17,54
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CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL 12.07........................................................................................... 2.068,06

AJUDES D'OBRA CIVIL12.08

Ealbsane PA AJUDES PALETA SANEJAMENT 297,90

AJUDES DE SANEJAMENT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1 297,90

TOTAL 12.08........................................................................................... 297,90

TOTAL 12......................................................................................................................................... 11.396,56

466 febrer 2018 170421_G2400



CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

13 PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC

Eprotpas UN PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC 4.698,00

Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL
FOC de totes les instal.lacions, que inclou:
Segellat de passos elèctrics.
Segellat de passos de canonades no inflamables.
Recobriment de conducte de xapa galvantizada.
Segellat perimetral de comportes tallafocs.
Segellat de passos de canonades inflamables.
Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i
no inflamables.
Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'al-
ta densitat i segelladors elàstics.
Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.
Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el se-
gellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta
densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.

NOTA:
Totes les actuacions estaran d'acord al que s'estableix en el projecte
d'activitats.

1 4.698,00

TOTAL 13......................................................................................................................................... 4.698,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 251.465,70
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RESUM DE PRESSUPOST
CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

CAPÍTOL RESUM IMPORT

01 ELECTRICITAT............................................................................................................................................................... 56.455,40
01.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 0,00
01.02 XARXA DE TERRES................................................................................................................... 390,87
01.03 CANALITZACIONS I LINIES PRINCIPALS................................................................................ 2.633,10
01.04 QUADRES ELÈCTRICS ............................................................................................................. 13.841,62
01.05 CIRCUITS D'ENLLUMENAT I FORÇA....................................................................................... 2.582,68
01.06 LLUMINÀRIES............................................................................................................................. 32.108,95
01.07 MECANISMES ............................................................................................................................ 2.212,58
01.08 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 1.605,60
01.09 LEGALITZACIONS...................................................................................................................... 1.080,00

02 CABLEJAT ESTRUCTURAT I TELEFONIA ................................................................................................................. 14.015,84
02.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 0,00
02.02 RACKS ........................................................................................................................................ 1.214,10
02.03 CABLES I CANALITZACIONS.................................................................................................... 2.350,97
02.04 ELEMENTS DE CAMP ............................................................................................................... 451,68
02.05 EQUIPS WI-FI ............................................................................................................................. 766,80
02.06 ESCOMESA DE FIBRA AJUNTAMENT .................................................................................... 9.109,89
02.07 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 122,40

03 TELEVISIÓ ...................................................................................................................................................................... 534,24
03.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 45,00
03.02 CABLES I CANALITZACIONS.................................................................................................... 395,92
03.03 ELEMENTS DE CAMP ............................................................................................................... 39,32
03.04 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 54,00

04 CONTROL ....................................................................................................................................................................... 22.341,23
04.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 483,30
04.02 BMS ............................................................................................................................................. 11.206,68
04.03 VRV.............................................................................................................................................. 10.014,05
04.04 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 637,20

05 SEGURETAT................................................................................................................................................................... 2.395,60
05.01 INTRUSIÓ.................................................................................................................................... 1.654,10

05.01.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............. 225,00
05.01.02 CABLES I CANALITZACIONS.................................................................................... 385,45
05.01.03 ELEMENTS DE CAMP................................................................................................ 1.043,65

05.02 C.T.T.V......................................................................................................................................... 669,50
05.02.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............. 99,00
05.02.02 CABLES I CANALITZACIONS.................................................................................... 156,09
05.02.03 ELEMENTS DE CAMP................................................................................................ 414,41

05.03 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 72,00
06 MEGAFONIA................................................................................................................................................................... 1.329,86

06.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 202,50
06.02 CABLES I CANALITZACIONS.................................................................................................... 927,39
06.03 ELEMENTS DE CAMP ............................................................................................................... 141,47
06.04 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 58,50

07 DETECCIÓ D'INCENDIS ................................................................................................................................................ 14.162,31
07.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 0,00
07.02 CENTRAL.................................................................................................................................... 2.711,02
07.03 CABLES I CANALITZACIONS.................................................................................................... 2.297,49
07.04 ELEMENTS DE CAMP ............................................................................................................... 8.742,50
07.05 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 411,30

08 EXTINCIÓ D'INCENDIS.................................................................................................................................................. 2.040,91
08.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 247,50
08.02 XARXA DE DISTRIBUCIÓ.......................................................................................................... 955,64
08.03 B.I.E. ............................................................................................................................................ 609,87
08.04 EXTINTORS ................................................................................................................................ 166,70
08.05 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 61,20

09 CLIMATITZACIÓ............................................................................................................................................................. 86.346,72
09.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 0,00
09.02 UNITATS EXTERIORS ............................................................................................................... 29.600,48
09.03 CANONADES I VÀLVULES........................................................................................................ 21.862,88
09.04 UNITATS INTERIORS ................................................................................................................ 22.730,58
09.05 CONDUCTES.............................................................................................................................. 3.145,56
09.06 ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ .............................................................................................. 4.595,42
09.07 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 2.431,80
09.08 LEGALITZACIONS...................................................................................................................... 1.980,00

10 VENTILACIÓ ................................................................................................................................................................... 29.568,15
10.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 392,09
10.02 EQUIPS ....................................................................................................................................... 17.378,72
10.03 CONDUCTES.............................................................................................................................. 8.424,11
10.04 ELEMENTS DE VENTILACIÓ .................................................................................................... 2.512,83
10.05 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 860,40

11 FONTANERIA ................................................................................................................................................................. 6.180,88
11.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 518,49
11.02 EQUIPS ....................................................................................................................................... 1.423,30
11.03 XARXA PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓ ..................................................................................... 1.193,73
11.04 XARXA DE DISTRIBUCIÓ SECUNDÀRIA................................................................................. 860,40
11.05 SANITARIS I AIXETES ............................................................................................................... 2.009,46
11.06 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 175,50

12 SANEJAMENT................................................................................................................................................................ 11.396,56
12.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 1.430,80

16 febrer 2018 170421_G2400



RESUM DE PRESSUPOST
CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

CAPÍTOL RESUM IMPORT

12.02 EQUIPS ....................................................................................................................................... 1.093,28
12.03 XARXA DE FECALS ................................................................................................................... 1.102,32
12.04 XARXA DE PLUVIALS................................................................................................................ 3.849,60
12.05 XARXA CONDENSATS.............................................................................................................. 1.244,88
12.06 PETITES EVACUACIONS.......................................................................................................... 309,72
12.07 REIXES, CLAVEGUERONS I BONERES.................................................................................. 2.068,06
12.08 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 297,90

13 PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC................................................................................................................... 4.698,00

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 251.465,70

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  DOS-CENTS CINQUANTA-UN MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC
EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

Girona,  6 febrer 2018

26 febrer 2018 170421_G2400
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6.1. COMPLIMENT DEL CTE 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la 
presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui 
que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb 
el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit 
estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, 
com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i 
normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per 
facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, 
finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de 
qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit 
català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada 
projecte en funció del seu abast i dels usos previstos. 

Compliment del CTE 

Normativa tècnica general d’Edificació 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE   
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat 
per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica 
el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

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

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

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

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

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

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
campos electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  

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

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

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

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

 
Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

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

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

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

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

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

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a 
Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

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

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

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

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

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

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

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

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

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

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

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

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

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 
Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 
 

Sistemes estructurals 
 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

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

Instrucció d'Acer Estructural EAE  
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant 
d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB 
SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural 
dels sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de 
ascensores  
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica 
complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 
8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

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

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

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

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

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

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal·lacions en 
ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 
(BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 
aprobado por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación 
para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras 
comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 
22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
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1 Introducción 
Se plantean a continuación las pautas de uso, conservación y mantenimiento a seguir para 
garantizarnos la durabilidad y el correcto funcionamiento de su edificio. 
Este documento se integra dentro de otro más amplio que es el llamado "Libro del Edificio" 
que incorpora además de este Manual de Uso otros documentos relacionados con las 
condiciones jurídico-administrativas, registros de revisión, incidencias o modificaciones. 
En los puntos presentados a continuación se analiza, para cada uno de los elementos 
constructivos que componen su edificio, las recomendaciones de uso y mantenimiento a 
contemplar por los usuarios así como las diferentes intervenciones en materia de 
mantenimiento con indicación de su periodicidad y agente responsable. 
El estricto seguimiento de estas instrucciones le garantizará un edificio exento de patologías 
derivadas del incorrecto mantenimiento, un uso más racional de agua y energía en el mismo y 
un óptimo nivel de confort, seguridad y salubridad. 
Es imprescindible documentar todas las labores de mantenimiento que se lleven a cabo en 
edificio a lo largo de su vida útil dejando constancia escrita de las mismas en el Libro del 
Edificio. 

 
2 Cimentación 
USO Y CONSERVACIÓN 

•  Los elementos de cimentación no pueden modificarse sin la consulta previa a un 
técnico. 
•  La estructura y cargas previstas en proyecto, que se transmiten por la cimentación al 
terreno no podrán ser modificadas, sin la intervención de un técnico competente. 
•  La proximidad de nuevas construcciones, excavaciones, realización de pozos, 
carreteras, rellenos u otras causas, pueden dar lugar a la aparición de fisuras, grietas... que 
deberán ser consultadas con un técnico competente. 
•  Tanto en zapatas como en muros y otros elementos se ha de evitar que entren en 
contacto con líquidos, sustancias o productos químicos que les sean perjudiciales. 
•  Las fugas en la red de saneamiento o abastecimiento de agua, precisan una rápida 
reparación para evitar asientos diferenciales que den lugar a graves lesiones. 
• No debe excavarse en zonas próximas a cimentación. 

MANTENIMIENTO 

• Siempre que aparezcan fisuras o grietas en paramentos se avisará al técnico. 
• Los conductos de drenaje y desagüe serán revisados cada 2 años. 
• Los elementos que forman la cimentación han de ser revisados cada 5 años  
por un técnico competente. 

2.1 Muros de Contención 
USO Y CONSERVACIÓN 

•  El trasdós del muro no deberá soportar cargas superiores a las previstas en proyecto. 
•  El intradós no recibirá elementos estructurales o acopios que modifiquen su estado. 
•  Es muy importante no modificar forjados ni vigas unidos al muro, sin la intervención de un 
técnico. 
•  No deben plantarse árboles en las proximidades del muro. 
•  No deben realizarse zanjas paralelas al muro cercanas al mismo ni tampoco en su base. 
•  El agua superficial próxima al muro deberá ser conducida a una red de drenaje, para 
evitar su acumulación. 

MANTENIMIENTO 

•  Revisión anual tras el periodo de lluvias, de paramentos, drenajes y terreno colindante. 
 Las juntas y su sellado al igual que el estado general del muro deben ser revisadas cada 5 
años por un técnico competente. 
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2.2 Soleras 
USO Y CONSERVACIÓN 

•  No deben abrirse huecos en soleras o losas sin autorización del técnico competente. 
•  No se pueden situar sobre la solera cargas superiores para las que se ha previsto la solera 
en proyecto.  

MANTENIMIENTO 

•  Anualmente el usuario deberá inspeccionar las juntas sustituyéndolas por un nuevo 
material en caso de mal estado o desprendimiento del material de sellado de la misma. 
•  Revisión de arquetas en caso de fuertes olores o por aparición de humedades, tras 
intensas lluvias o al menos una vez al año. En caso de atasco en la red, se consultará con 
un técnico. 
 La revisión de juntas, arquetas y del conjunto estructural se realizará cada 5 años por 
técnico competente. 

 
3 Estructura 
 
3.1 Hormigón 
USO Y CONSERVACIÓN 

•  No han de modificarse los elementos estructurales como pilares, vigas, forjados, losas... 
de su estado original sin la intervención de un técnico. 
•  La sobrecarga de uso señalada en proyecto no debe ser superada, sin previa consulta 
del técnico especialista, sobre todo en el caso de cambios de uso. 
• Caso de colocar objetos especialmente pesados, como librerías de gran volumen, 
procurar situarlas lo más cerca posible de pilares y vigas. En los voladizos hay que evitar 
almacenar grandes pesos y que estos se concentren en el borde del mismo. 
•  Hay que evitar la realización de taladros en los elementos estructurales y en casos 
necesarios han de ser pequeños y con precaución de no dañar la armadura. La realización 
de rozas en estos elementos queda prohibida. Si los taladros se realizan en el techo además 
han que cuidar especialmente no realizarlos sobre las viguetas sino en el elemento de 
entreviguetas. 
•  El exceso de humedad provoca la corrosión de las armaduras del hormigón, de tal 
manera que hay que vigilar especialmente la aparición de las mismas y consultar con un 
técnico en su caso. 
• En el caso de que las armaduras queden al descubierto por golpes, deterioro del 
hormigón u otros factores se deberá poner en conocimiento de un técnico especialista. 
• La aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes (garajes), desconchados en 
revestimientos del hormigón, humedades, degradación del hormigón, abombamiento de 
techos, puertas y ventanas que no cierran... deberán ser comunicadas a un técnico 
competente. 

MANTENIMIENTO 

• Cada año el usuario comprobará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y 
forjados, pandeo en pilares, humedades o degradación del acero informando a un 
técnico en caso de aparición de las mismas. 
• Cada 10 años limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo de raíces y 
agua. En función de la contaminación y la suciedad a la que se vean expuestos estos 
elementos, se deberá realizar con mayor o menor frecuencia. 
• Cada 10 años revisión por técnico especialista. 
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4 Cubiertas 
 
4.1 Planas 
USO Y CONSERVACIÓN 

• No se puede modificar el uso, ni almacenar materiales en cubierta, sin consultar 
previamente a un técnico especialista. 
• En la colocación de antenas, mástiles o similares se ha de extremar la precaución en no 
perforar la impermeabilización. 
• Evitar la acumulación de tierra, hojas, musgo... que pueden obstruir los sumideros, 
especialmente hay que prevenirlo tras temporales de viento. 
• Ante copiosas nevadas se ha de prevenir que no se superen las sobrecargas para las que 
se ha calculado la cubierta, retirando parte de esta si es necesario. Así mismo, también se 
ha de tener en cuenta que la nieve no supere la altura hasta la que llega en los 
paramentos verticales. 
• Resulta conveniente comprobar el funcionamiento de los sumideros tras grandes heladas. 
• La mayoría de los impermeabilizante son sensibles a gran cantidad de productos 
químicos por lo que hay que evitar que estos productos puedan llegar hasta la misma. 

MANTENIMIENTO 

• Quincenalmente se realizará el barrido y retirada de suciedad de cubierta pudiendo 
reducir este periodo en situaciones de mayor necesidad como en el otoño o lugares 
próximos a arboledas... 
• Cada año coincidiendo con el final del otoño se procederá a la limpieza de sumideros, 
cazoletas, bajantes... 
• Cada año se comprobará el estado del material de sellado de las juntas, posibles roturas 
en la impermeabilización o en el material de cobertura, estado de los ganchos... En el caso 
de protecciones con grava se recolocará la misma. 
•  Cada 3 años es preciso hacer la prueba de estanqueidad y comprobar su buen 
funcionamiento. 
 Cada 10 años se realizará una revisión completa, sustituyendo la lámina impermeabilizante 
si está degradada. 

No Transitable 

USO Y CONSERVACIÓN 

• El personal encargado de los trabajos de mantenimiento, ha de conocer el área por 
donde debe circular o permanecer e irá provisto de calzado con suela blanda. 
• El acceso a la cubierta a personal no autorizada ha de quedar restringido. 

MANTENIMIENTO 

• Limpieza de calderetas, rejillas y sumideros tras fuertes lluvias, nieve o viento. 
• Anualmente se comprobará el estado de las juntas y el reparto de gravilla. 
Cada año se realizará una limpieza de calderetas, rejillas, sumideros y cubierta en general. 
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4.2 Elementos de Cubierta 
 

Canalones y Bajantes 

USO Y CONSERVACIÓN 

• No modificar la funcionalidad de los elementos. 
• Ante cualquier sustitución de piezas se ha de tener en cuenta que no se produzcan 
incompatibilidades entre materiales que provoquen corrosiones o su deterioro. 
• Se cuidará de no verter productos agresivos. 
• No colocar objetos que impidan el paso de agua o provoquen corrosión, por ejemplo 
mástiles de antenas u otras instalaciones. 
• En caso de que se detecten elementos dañados o desplazados se pondrá rápidamente 
en conocimiento del técnico. 
• No se puede transitar por los canalones. 
• Se ha de evitar el contacto de canalones y bajantes de chapa con yeso. 

MANTENIMIENTO 

• El mantenimiento de los elementos de cubierta serán realizados por personal cualificado, 
con la cubierta esté seca y sin vientos fuertes. 
• Periódicamente se comprobarán los elementos de sujeción así como la unión entre 
bajante y canalón. 
• Se comprobará la aparición de posibles humedades, manchas de óxidos, 
desplazamientos de materiales, roturas, perforaciones, restos de vegetación (musgo, 
líquenes...), polvo, nidos de pájaros, abombamientos... periódicamente y sobre todo tras 
fuertes lluvias. 
• Los canalones, bajantes, limahoyas, limatesas y cumbreras se limpiarán cada otoño. 
La estanqueidad se comprobará cada 5 años. 

5 Fachada 
USO Y CONSERVACIÓN 

• Las cargas que soporta la fachada no pueden ser modificadas sin previa consulta con un 
técnico especialista, por tanto no se pueden apoyar o empotrar vigas, viguetas o similares 
que no hayan sido provistos en proyecto sin el consentimiento de un técnico cualificado. 
• Así mismo, cualquier modificación de la fachada que afecte al estado estético de la 
fachada ha de contar con la correspondiente aprobación de la comunidad de 
propietarios y del Ayuntamiento. 
La aparición de deterioros como fisuras, roturas, humedades de filtración o condensación... 
se pondrá, de inmediato, en conocimiento de un técnico. 

5.1 Ladrillo CaraVista 
USO Y CONSERVACIÓN 

• Se han de evitar contactos continuos de la fachada con el agua procedente de fugas 
en las canalizaciones, humedades de condensación, humedades ascendentes del 
terreno..., así como del agua procedente de jardineras. 
• La apertura de huecos en este tipo de fachadas puede comportar una serie de 
problemas estructurales, por lo que cualquier modificación en este sentido ha de contar 
con el visto bueno de un técnico. 
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MANTENIMIENTO 

• La aparición de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, humedades, deterioro del 
material de sellado de las juntas... se pondrá en conocimiento inmediato de un técnico 
especialista. 
• Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada. La periodicidad de esta 
limpieza dependerá del tipo de ladrillo, la suciedad a la que se haya expuesto por 
contaminación u otros agentes, la aparición de sales..., en cualquier caso se realizará 
siempre que esta lo requiera para evitar daños mayores. 
• La limpieza se realizará con agua o con ácidos apropiados diluidos y cepillo, evitando en 
todo caso las limpiezas por chorro de arena que provocan la pérdida de impermeabilidad 
de la superficie del ladrillo. 
• Las eflorescencias y manchas de mortero se limpiarán con ácido clorhídrico diluido al 
10%. 
• Anualmente el administrador del edificio realizará inspección visual del estado general. 
Cada 5 años se realizará una revisión por técnico competente. 

5.2 Monocapa 
USO Y CONSERVACIÓN 

• No fijar o colgar elementos pesados del revestimiento monocapa, sino del elemento 
resistente. 
• Evitar el vertido de aguas proveniente de jardineras, cubierta... que contienen impurezas 
que provocan el deterioro del material. Tampoco resulta conveniente que el revestimiento 
se encuentre en permanente estado de humedad. 
• La aparición de fisuras, grietas, desplomes, humedades... se pondrá en conocimiento 
inmediato de un técnico especialista. 

MANTENIMIENTO 

• Cada 2 años se realizará una revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, 
desconchados, manchas, falta de adherencia... en cuyo caso se requiere el levantamiento 
del monocapa en la zona deteriorada y la sustitución por uno nuevo, así como dar aviso a 
un técnico que analice las causas. 
• Para la limpieza periódica de este revestimiento se empleará agua a baja presión con 
cepillo suave. La periodicidad de esta limpieza dependerá de la suciedad a la que se 
haya expuesto por contaminación u otros agentes. Realizándose en cualquier caso 
siempre que esta lo requiera para evitar daños mayores. 
Cada 5 años se realizará una revisión por técnico competente. 

5.3 Muro Cortina 
USO Y CONSERVACIÓN  

• Se ha de evitar la colocación de objetos extraños adosados al mismo o en contacto con 
vidrio o carpintería. 
• Periódicamente es necesario comprobar la estanqueidad de las juntas. 

MANTENIMIENTO  

• La limpieza y mantenimiento estará en manos de personal cualificado y se realizará cada 
3 meses. 
• La limpieza de los elementos que componen este tipo de fachadas depende del 
material: 

Aluminio: Con agua jabonosa o un detergente no alcalino mediante una esponja; 
Aclarar y dejar secar. 
Acero galvanizado: La superficie tiene que estar limpia; Con detergente neutro diluido 
en agua. 
Acero inoxidable: La superficie tiene que estar limpia; Con agua jabonosa y 
detergente no clorado mediante una esponja. 
Vidrio: Con agua jabonosa o detergente no alcalino, 2 veces al año como mínimo. 
Plástico: Con agua fría y detergente neutro o parafina. 
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Perfiles y paneles metálicos esmaltados, martelés o lacados: Con agua jabonosa 
mediante una esponja. 

• Revisión general de juntas, paneles y elementos de sujeción cada 3 años. 
Sustitución o reparación de perfiles en caso de aparición de rayas, abolladuras, 
flechas,...etc.  

 
6 Carpintería Exterior 
USO Y CONSERVACIÓN 

• No se pueden modificar las carpinterías sin el consentimiento previo de la comunidad de 
vecinos y el ayuntamiento. 
• No se pueden colocar andamios, elevadores de cargas, poleas, acondicionadores o 
similares sobre la carpintería. 
• Se ha de evitar que la carpintería sufra golpes fuertes o rozaduras que ocasionen la rotura 
del vidrio, el deterioro de su sistema de cierre o su deformación. 
• Cuando se proceda a la limpieza o reparación de los paramentos sobre los que está la 
carpintería se protegerá mediante cintas adhesivas. 

MANTENIMIENTO 

• En carpinterías correderas, se mantendrán los carriles limpios y engrasados. 
• Los canales y perforaciones de evacuación de aguas de que disponen todas las 
carpinterías deben mantenerse siempre limpios. 
• La carpintería se limpiará periódicamente mediante trapos mojados sin hacer uso de 
productos agresivos que la dañen. 
• El engrase de los elementos de giro será anual y se emplearán aceites específicos. 
Revisión anual de la estanqueidad, roturas, fisuras ,deformaciones, mecanismos de 
cerrajería, material de sellado, pintura, oxidación de perfiles... 

6.1 Aluminio 
USO Y CONSERVACIÓN 

• La reparación de los deterioros en el lacado superficial de esta carpintería tienen difícil 
solución por lo que se han de evitar rayados y manchas. 
• No es conveniente que el aluminio permanezca en contacto con otros metales. 

MANTENIMIENTO 

La carpintería de aluminio se limpiará con un detergente no alcalino y agua caliente 
mediante una esponja, posteriormente se realizará el aclarado y secado. 

6.2 Acero 
USO Y CONSERVACIÓN 

• Se ha de evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales. 

MANTENIMIENTO 

El acero inoxidable se limpiará con agua y jabón o detergente no clorado mediante una 
esponja, aclarando y secando posteriormente. 

6.3 Vidrio 
USO Y CONSERVACIÓN 

• Evitar que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metálicos o pétreos. 
• No colocar acondicionadores en zonas próximas al vidrio, que ocasionan la rotura del 
vidrio debido a los gradientes de temperatura que soporta. 
• No colocar muebles u otros objetos que impidan realizar el radio de giro de las hojas de 
carpintería. 
• Los translucidos sintéticos no han de soportar temperaturas elevadas. 
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MANTENIMIENTO 

Se realizarán limpiezas periódicas de los vidrios con agua o limpiacristales. 

6.4 Vierteaguas 
USO Y CONSERVACIÓN 

• El vierteaguas no recibirá golpes ni permanecerá en contacto con productos agresivos o 
agua procedente de jardineras. 
• No se apoyarán objetos pesados como macetas que impidan desarrollar su función. 
• En caso de deterioro del vierteaguas será sustituido lo antes posible. 
• La aparición de grietas, desconchados, oxidación, pérdida del material entre 
juntas,...etc. se pondrá en conocimiento del técnico competente. 

MANTENIMIENTO 

Se limpiará con detergente neutro diluido en agua con una frecuencia que varía 
dependiendo del material y de lo sucio que se encuentre. 

 
7 Protecciones 
 
7.1 Rejas 
USO Y CONSERVACIÓN 

•  Se ha de evitar golpes, rozaduras, vertido de ácidos, productos de limpieza o agua 
proveniente de jardineras o de cubierta. 
• Queda prohibido el apoyo de andamios, tablones o similares así como colgar cualquier 
tipo de cargas. 
• Cuando las rejas son practicables, se deben evitar movimientos o tirones bruscos al abrir y 
cerrarlas. 

MANTENIMIENTO 

• Es necesario realizar una limpieza semestral, para ello se eliminará el polvo con una 
bayeta seca o ligeramente humedecida antes de limpiar con agua y detergente neutro. 
No se utilizarán en ningún caso ácidos, polvos abrasivos, elementos duros u otros productos 
agresivos. 
• Las guías, elementos de giro y cerraduras se engrasarán con aceite apropiado 2 veces al 
año. 
• Revisión periódica anual de lamas, guías... para detectar posibles deformaciones o 
corrosiones. 
•  Las rejas pintadas o esmaltadas se repintarán cada 3 ó 4 años, protegiéndolos 
previamente con productos antioxidantes.    
Los anclajes al soporte serán revisados cada 3 años si son atornillados, o cada 5 años si son 
soldados. 

7.2 Toldos 
USO Y CONSERVACIÓN 

• Se ha de evitar golpes, rozaduras, vertido de ácidos, productos de limpieza o agua 
proveniente de jardineras o de cubierta. 
•  Queda prohibido el apoyo de andamios, tablones o similares así como colgar cualquier 
tipo de cargas. 
• La exposición a los rayos solares y lluvia provocan el deterioro y envejecimiento del toldo, 
por lo que se recomiendan los colores claros donde es menos apreciable. 
• En situaciones de climatología adversa es necesario mantener recogido el toldo, 
especialmente con fuertes vientos. 

MANTENIMIENTO 
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• Es necesario realizar una limpieza semestral, para ello se eliminará el polvo con una 
bayeta seca o ligeramente humedecida antes de limpiar con agua y detergente neutro. 
No se utilizarán en ningún caso ácidos, polvos abrasivos, elementos duros u otros productos 
agresivos. 
• Los elementos de giro se engrasarán con aceite apropiado 2 veces al año. 
Se revisarán la lona, barras y mecanismos para detectar posibles roturas o deformaciones 
anualmente. 

 
7.3 Barandillas 
 

Metálica 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Se ha de evitar golpes, rozaduras, vertido de ácidos, productos de limpieza o agua 
proveniente de jardineras o de cubierta. 
•  Queda prohibido el apoyo de andamios, tablones o similares así como colgar cualquier 
tipo de cargas. 
• Se ha de evitar el contacto continuo de la barandilla con el agua. 

MANTENIMIENTO 

• Es necesario realizar una limpieza semestral, para ello se eliminará el polvo con una 
bayeta seca o ligeramente humedecida antes de limpiar con agua y detergente neutro. 
No se utilizarán en ningún caso ácidos, polvos abrasivos, elementos duros u otros productos 
agresivos. 
• Se ha de realizar una revisión de fijaciones cada 2 años si son soldadas ó cada año si son 
atornilladas. 
• La aparición de manchas de óxido a causa de la corrosión de los anclajes será reparada 
rápidamente protegiéndolo con un sellado conveniente por personal cualificado. 
El pintado de las barandillas metálicas requiere un lijado, decapado e imprimación 
anticorrosiva, y se realizará cada 3 ó 4 años. 

 
8 Aislamiento 
 
8.1 Térmico 
USO Y CONSERVACIÓN 

• La ventilación de la vivienda es, además de imprescindible para mantener unas 
condiciones higiénicas adecuadas, necesario para evitar la acumulación excesiva de 
vapor de agua en forma de condensación en las superficies más frías. Este fenómeno se da 
especialmente en cuartos húmedos. 
Para ello hay que ventilar diariamente a primera hora de la mañana, procurando que se 
produzca corriente de aire para lo cual es conveniente abrir varias ventanas a la vez. 
También es necesario ventilar tras realizar actividades que generen especialmente 
humedad como una ducha o baño, cocinado, colocación de vaporizadores, hervir agua... 
Así mismo, si dispone de calefacciones individuales de gas butano o similar, también será 
necesario extremar las condiciones de ventilación. 
• Su vivienda dispone de lugar adecuado para tender la ropa húmeda al exterior, en 
ningún caso realice el tendido en el interior de la vivienda. 
•  Existen en su vivienda unas rejillas de ventilación que no deben ser taponadas bajo 
ningún concepto ya que permiten la renovación de aire y la ventilación natural de los 
habitáculos, estas se encuentran en cocina y baño. 
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MANTENIMIENTO 

• En invierno, las persianas permanecerán cerradas durante la noche para mejorar el 
rendimiento de la calefacción. 
• Comprobación anual de los burletes en ventanas, puertas y cierres de caja de persianas. 
Anualmente, tras el periodo invernal se inspeccionarán los puntos fríos de paredes por si 
hubieran aparecido verdes o negros, en cuyo caso se avisará al técnico competente, se 
extremarán las precauciones de ventilación descritas anteriormente y se eliminarán dichos 
hongos mediante funguicidas. 

8.2 Acústico 
USO Y CONSERVACIÓN 

•  Ciertas actividades o ruidos pueden resultar molestos para sus vecinos, para evitarlo 
tenga en cuenta lo siguiente: 

- A partir de las 10 de la noche se ha de respetar especialmente el descanso de los 
vecinos. 
-  Evitar el uso de calzado que provoque ruidos molestos. 
-  El uso de electrodomésticos será limitado de 9:00 a 23:00.   

•  Para mejorar el aislamiento acústico es conveniente ajustar puertas y ventanas y 
mantenerlos cerrados esto sea posible. 

MANTENIMIENTO 

Comprobación anual de burletes de ventanas, puertas y cierres de caja de persianas. 

 
9 Particiones 
 
9.1 Ladrillo 
USO Y CONSERVACIÓN 

•  Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista 
con el fin de evitar posibles deterioros en la estructura, las instalaciones u otros elementos 
constructivos. 
•  Se utilizarán tacos de plástico y tornillos metálicos roscados para colgar objetos. 
•  Queda prohibida la realización de rozas o catas para empotrar instalaciones o con 
cualquier otro objeto. 
• Se han de evitar cierres bruscos de carpinterías como puertas o ventanas que además de 
llegar a desencajar el marco puedan provocar fisuras en la tabiquería. 

MANTENIMIENTO 

•  El mantenimiento de este tipo de tabiquerías se limita a la revisión periódica de las 
mismas con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en caso de 
aparecer será puesto en conocimiento de un técnico en la materia. 
Periódicamente, y coincidiendo con la renovación de acabados de la tabiquería, se 
procederá la relleno y repintado de las pequeñas fisuras habituales de este tipo de 
particiones. 

9.2 Cartón - Yeso 
USO Y CONSERVACIÓN 

• Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista 
con el fin de evitar posibles deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos y 
ha de ser realizada por especialistas en este tipo de tabiquería, empleando el mismo tipo 
de piezas. 
• Queda prohibida la realización de catas para empotrar instalaciones o con cualquier 
otro objeto. 
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• Se han de evitar cierres bruscos de carpinterías como puertas o ventanas que además de 
llegar a desencajar el marco puedan provocar fisuras en la tabiquería. 
• La colocación o fijación de elementos pesados, se llevará a cabo por personal 
cualificado reforzando el interior de la partición o haciendo coincidir los apoyos con la 
estructura del tabique. En ningún caso se superarán los pesos máximos recomendados. 
•  Se utilizarán tacos especiales para la colocación de muebles u objetos decorativos. 

MANTENIMIENTO 

• El mantenimiento de este tipo de tabiquerías se limita a la revisión periódica de las 
mismas con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en caso de 
aparecer será puesto en conocimiento de un técnico en la materia. 
• Es importante mantener este tipo de tabiquerías secas por lo que la aparición de 
humedades han de solucionarse rápidamente. Del mismo modo, cualquier limpieza que se 
haga ha de ser en seco. 

 
9.3 Vidrio Moldeado 
USO Y CONSERVACIÓN 

•  Este tipo de tabiquerías no soporta esfuerzos perpendiculares al plano de la partición por 
lo que se evitarán este tipo de cargas. 
•  No se han de colgar objetos ni realizar perforaciones en estas carpinterías. 
•  Evitar la rotura o descascarillado de piezas a causa de golpes y rozaduras de objetos 
punzantes o pesados. 
• Se han de evitar cierres bruscos de carpinterías como puertas o ventanas. 

MANTENIMIENTO 

•  La aparición de fisuras, grietas, manchas... se pondrá en conocimiento de un técnico 
cualificado. 
•  Las particiones de vidrio se limpiarán con agua y jabón o productos específicos 
limpiacristales que no dañen a las juntas de los vidrios. 
 Se revisarán las particiones cada 5 años para detectar posibles fisuras, roturas, o 
deformaciones y comprobar el estado de las juntas. 

9.4 Mamparas 
USO Y CONSERVACIÓN 

• Se han de evitar los golpes o cierres bruscos en los módulos practicables de las 
mamparas que ocasionan la rotura de cerraduras o herrajes y el desajuste de puertas. 
• Del mismo modo se evitarán golpes y rozaduras dado que resultan de difícil reparación o 
sustitución. En cualquier caso, es conveniente reservar piezas para sustituciones o 
reparaciones. 
• Las mamparas serán sustituidas o reparadas por personal cualificado. 
• La aparición de fisuras, roturas, desplazamientos... se pondrá en conocimiento de un 
técnico especialista. 
• Los paneles se limpiarán cuidadosamente con agua y detergente neutro evitando el 
rayado. Las mamparas pintadas o barnizadas se limpiarán con productos de droguería 
mediante trapos o paños. 
• No se colgarán objetos pesados. 
• Se ha de evitar el contacto con la humedad que provoca variaciones volumétricas, de 
aspecto y forma. 
•  Es conveniente impedir la radiación directa de los rayos solares que deterioran el 
aspecto. 
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MANTENIMIENTO 

• Engrase de herrajes semestral. 
• La limpieza y pintura si procede de los paneles cada 3 años. 
• La sujeción del vidrio, estado de las juntas, uniones entre perfiles y fijaciones serán 
revisadas cada 2 años. 
• Se comprobará la presión de los tensores cada 5 años. 
• Se comprobará el estado del empanelado, tensores y junquillos cada 5 años. 
Las mamparas se barnizarán o pintaran cada 5 años aproximadamente. 

 
10 Carpintería Interior 
USO Y CONSERVACIÓN 

• No se colgarán objetos pesados de las puertas. 
• Hay que procurar evitar golpes y rozaduras. 
• Evitar el contacto con la humedad que provoca variaciones volumétricas, de aspecto y 
forma. 
• Para evitar movimientos volumétricos de las puertas que puedan provocar problemas en 
su abertura o ligeros alabeos, estas deben de permanecer en un ambiente con 
temperaturas comprendidas entre 18º/22º C  y humedad entre 40/70%. 
• Así mismo se evitará la radiación directa del sol que dan lugar a cambios de color, 
dilataciones, deterioro de los barnices, etc. 
• No se deben forzar los mecanismos de las puertas. 
• Es importante la eliminación inmediata de manchas con un trapo ligeramente húmedo y 
posterior secado para evitar que estas penetren y provoquen manchas de difícil 
eliminación. 

MANTENIMIENTO 

• La limpieza de puertas se realizará con productos específicos de droguería mediante 
trapos o paños. No se utilizarán productos agresivos o siliconas para limpieza que dañen la 
madera. 
• Es necesario engrasar los mecanismos anualmente o cuando estos produzcan ruidos. 
• La sujeción del vidrio (si existe) será comprobados cada 5 años. 
Se barnizarán o pintaran las puertas cada 8 años aproximadamente, pudiendo variar este 
periodo en función del uso y estado de conservación. 

 
11 Revestimientos 
 
11.1 Revoco 
USO Y CONSERVACIÓN 

• No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 
• Evitar el vertido de aguas proveniente de jardineras, cubierta... que contienen impurezas 
que provocan el deterioro del material. Tampoco resulta conveniente que el revestimiento 
se encuentre en permanente estado de humedad. 

MANTENIMIENTO  

• Cada 3 años se realizará una revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, 
desconchados, manchas, falta de adherencia..., en cuyo caso se requiere el 
levantamiento del revoco y la sustitución por uno nuevo, así como dar aviso a un técnico 
que analice las causas. 
Para la limpieza periódica de este revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros 
elementos, se empleará agua a baja presión con cepillo suave. 
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11.2 Pintura 
 

Plástica 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Se ha de evitar el vertido de productos químicos y aguas proveniente de jardineras, 
cubierta, etc. que provocan el deterioro del material. 
• Del mismo modo se evitarán los excesos de humedad que modifican las características 
de la pintura. 
• Evitar los golpes y rozamientos. 
• Esta pintura es propicia para la formación de moho por falta de ventilación, por tanto, se 
extremarán las precauciones en la renovación del aire. 
• La radiación solar directa causa una pérdida de tonalidad. También favorecen el 
cambio de tonalidad, el humo procedente de chimeneas, cocina y estufas. 

MANTENIMIENTO 

• La limpieza se realizará con agua, jabón neutro y una esponja. 
• El repintado del paramento se realizará cada 5 años, y cada 10 años se eliminará la 
pintura existente con el fin de renovar por completo el acabado.. 
Durante las tareas de repintado y renovación se atenderán las instrucciones del fabricante 
de la nueva pintura a emplear. 

11.3 Falsos Techos 
 

Modulares 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Este tipo de techos no soportan elementos pesados por tanto, no se suspenderán objetos 
o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se anclarán al 
elemento resistente superior. 
• Evitar golpes y rozaduras. 
• Permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados 
de agua. 
• Es conveniente tener material de repuesto para posibles sustituciones, sobre todo de 
piezas decorativas. 
• Las placas deterioradas serán sustituidas por placas iguales (en color y textura), 
aprovechando para ello la comprobación del estado del soporte del falso techo. 

MANTENIMIENTO 

• La limpieza se realizará por aspiración o con trapos secos. 
Para el repintado del falso techo se descolgarán todos los paneles y los perfiles se 
protegerán y repintarán en función de su estado de conservación. 
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12 Pavimentos 
USO Y CONSERVACIÓN 

• Las humedades provocadas por fugas de instalaciones o electrodomésticos se han de 
solucionar a la mayor brevedad con el fin de evitar el deterioro del propio pavimento, del 
mortero de agarre o del soporte. 
• Evitar golpes, rozaduras, ralladuras o punzamientos. 
• El uso de calzado con restos de gravilla, tierra... tacones estrechos, botas con tacos u 
otros elementos abrasivos puede provocar el deterioro del pavimento. 
• Evitar el vertido de productos químicos, uso de espátulas metálicas, estropajos abrasivos... 
que provoquen el deterioro del pavimento. 
Es necesario eliminar rápidamente las manchas existentes. 

12.1 Baldosa 
 

Cerámica 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Se ha de evitar el uso de ácidos clorhídricos, detergentes alcalinos y sosa cáustica u otros 
agentes agresivos en la limpieza y mantenimiento del pavimento. 
• Es conveniente guardar un pequeño número de piezas para reponer aquellas que por 
deterioro o mantenimiento de instalaciones fuera necesario sustituir. 
• Las juntas con los sanitarios han de estar selladas con silicona o similar y anualmente se ha 
de revisar dicho sellado renovándolo si fuera necesario. 
• No se utilizarán abrillantadores porque aumentan la adherencia del polvo. 

MANTENIMIENTO 

• Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado pudiendo 
emplearse amoniaco o bioalcohol como productos desinfectantes. 
• Si se apreciaran manchas de cemento de la obra, se eliminarán con productos 
específicos o vinagre. Con alcohol de baja concentración o gasolina las manchas de 
colas, lacas y pinturas. 
• Las manchas negras o verdes debidas a la aparición de hongos por el exceso de 
humedad, se eliminarán con lejía. 
• Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en 
cuyo caso es necesario avisar a un técnico cualificado. 
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este 
trabajo se empleará lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 

Terrazo 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Se ha de evitar el uso de productos agresivos como lejías, amoniaco, agua fuerte o 
similares en la limpieza y mantenimiento del pavimento. 
• Es conveniente guardar un pequeño número de piezas para reponer aquellas que por 
deterioro o mantenimiento de instalaciones fuera necesario sustituir. 
• Las juntas con los sanitarios han de estar selladas con silicona o similar y anualmente se ha 
de revisar dicho sellado renovándolo si fuera necesario. 
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MANTENIMIENTO 

• Es necesario limpiar este tipo de pavimentos periódicamente empleando agua y 
detergente neutro tras el cual se realizará un encerado mensualmente 
• También es necesario realizar el abrillantado 2 veces al año. 
• La pulimentación y encerado a máquina, dependerá del uso y desgaste del pavimento 
de terrazo oscilando entre los 3 y 6 años. 
• Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en 
cuyo caso es necesario avisar a un técnico cualificado. 
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este 
trabajo se empleará lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 

 
13 Instalaciones 
 
13.1 Fontanería 
USO Y CONSERVACIÓN 

• Cualquier modificación o ampliación de la instalación de fontanería será consultada con 
un técnico especialista. 
• Con la previsión de fuertes heladas y ante la posibilidad de que puedan congelarse las 
tuberías se dejará correr ligeramente el agua de la instalación. 
• Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el 
circuito siendo necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo. 
• Para aquellos edificios que se encuentren en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
863/2003 de prevención de la legionelosis, se redactará un programa de mantenimiento 
específico de la instalación redactado según lo dispuesto en dicho Real Decreto. 

Sanitarios 

USO Y CONSERVACIÓN 

• No se apoyarán pesos excesivos sobre los sanitarios. 
• Ante la posibilidad de que se atasquen las tuberías, está prohibido el vertido de basuras 
por el inodoro. 
• En la limpieza se evitará el uso de productos de limpieza agresivos (salfumán o agua 
fuerte), así como estropajos, tejidos abrasivos... Si bien los aparatos sanitarios pueden resistir 
la acción de los productos agresivos, las tuberías y desagües se pueden ver afectadas. 
• Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado 
que previamente habrá cerrado las llaves de paso correspondientes. 
• Los golpes con objetos pesados o punzantes pueden provocar el deterioro del sanitario, 
incluso fisuras o roturas que provoque pérdidas. 

MANTENIMIENTO 

• Se utilizará agua con detergente neutro para la limpieza de los aparatos tras lo que se 
procederá a un aclarado con agua abundante y un secado posterior. 
• Se realizarán revisiones periódicas para detectar posibles golpes, fisuras, roturas, manchas 
de óxidos... 
• El estado de las juntas de desagüe y de las juntas con los tabiques serán comprobados 2 
veces al año. 
• El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente 
el antiguo y sustituyéndolo por un sellante adecuado. 
Trimestralmente se realizará una inspección visual de los mecanismos y posibles goteos y se 
realizará la limpieza de la cisterna. 
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Griferías 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Hay que evitar abrir y cerrar los grifos con brusquedad que perjudican a la propia grifería 
y a la instalación de tuberías. 
• Durante el cierre del grifo, este no será forzado una vez que haya dejado de gotear.  
• Por economía y ecología es preciso impedir el goteo del grifo. Cuando este sea 
inevitable por el deterioro de la grifería, se cambiarán los discos cerámicos o de prensas de 
caucho del grifo. 
• En la limpieza de las griferías se ha de evitar el uso de estropajos, tejidos abrasivos o 
similares. Para una correcta limpieza se aplicará agua con jabón neutro, se aclarará con 
agua abundante y se procederá al secado. 
• Cualquier manipulación estará limitada a personal cualificado. 
• La grifería deberá ir acompañados de un documento de garantía y recomendaciones 
de uso. 

MANTENIMIENTO 

• Después de cada uso se realizará el secado de las griferías para evitar la aparición de 
manchas. 
• En caso de que aparezcan manchas blanquecinas de cal, la limpieza se realizará con 
productos descalcificadores adecuados. 
• Periódicamente se realizará una limpieza del filtro aireador o rociador con cepillo de uñas 
y agua, ya que de otro modo notaremos un descenso progresivo de la presión de agua. 
Así mismo se realizará la descalcificación de los aireadores con descalcificador 
recomendado por el fabricante o un vaso de vinagre, cada 6 meses. 

Llaves de Corte 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Hay que evitar abrir y cerrar las llaves con brusquedad que perjudican a la propia llave y 
a la instalación de tuberías. 
• El uso de las llaves estará limitado a casos necesarios: 
- Cierre de las llaves en caso de abandono de la vivienda para largas temporadas. 
- Detección de anomalías. 
- Posibles averías. 
• No se forzará la llave una vez cerrada, ya que produciría un exceso de presión que daría 
lugar al goteo. Cuando este sea inevitable, se cambiarán las juntas o prensas. 
• Las llaves deberán permanecer abiertas o cerradas, no entreabiertas. 
• Evitar el uso de estropajos, tejidos abrasivos o similares en la limpieza. 
• La manipulación estará limitada a personal cualificado. 

MANTENIMIENTO 

• Las llaves se limpiarán con detergente líquido. 
• Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por 
humedad y para la comprobación del buen funcionamiento de las llaves. 

13.2 Saneamiento 
USO Y CONSERVACIÓN 

• No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un 
técnico especialista. 
• Prohibido el vertido de sustancias tóxicas, colorantes permanentes, aceites, ácidos 
fuertes, agentes no biodegradables (plásticos, gomas, paños celulósicos y elementos 
duros), que contaminan el agua y pueden provocar el deterioro u obstrucción de la red de 
saneamiento. 
• Se han de evitar golpes, especialmente en los elementos de fibrocemento. 
• No se realizarán puestas a tierra de aparatos o instalaciones eléctricas con tuberías 
metálicas. 
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• Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con 
agua, para que no se produzcan malos olores. 

MANTENIMIENTO 

• 2 veces al año se limpiarán y revisarán: 
- Sumidero de locales húmedos y azoteas transitables. 
- Botes sifónicos. 
- Conductos de ventilación de la instalación. 
Revisión general de la instalación cada 10 años. 
Los planos de la instalación de saneamiento se guardarán para posibles reparaciones u 
otras operaciones de revisión y mantenimiento. 

Arquetas 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Se cuidará de que las arquetas y sus tapas no soporten cargas superiores a las previstas 
en proyecto. 
• Las arquetas sifónicas o de sumidero, deberán permanecer siempre con agua, sobre 
todo en verano. 
• Es importante no tapar las arquetas en caso de reparación o sustitución del pavimento 
sobre las que se encuentran. 
• La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, 
serán puestas en conocimiento de un técnico competente y reparadas rápidamente. 

MANTENIMIENTO 

• Las reparaciones o modificaciones, serán realizadas por un técnico especialista. 
• La limpieza de las arquetas se realizará con detergentes biodegradables y abundante 
agua a presión. 
• Las arquetas separadoras de grasas, serán revisadas cada 3 meses. 
• Semestralmente: 
- Limpieza de las arquetas separadoras de grasas. 
- Limpieza de arquetas sumidero. 
• Cada 10 años: 
Limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso o sifónicas. Se realizará antes la limpieza 
si lo precisan o se detectan olores. 

Bajantes 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Se cuidará de que por las mismas solo se viertan sustancias permitidas. 
• La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, 
serán puestas en conocimiento de un técnico y reparadas rápidamente. 
• Evitar que las bajantes reciban golpes, sean movidas o puestas en contacto con 
materiales incompatibles como otro tipo de metales. 

MANTENIMIENTO 

• Anualmente se comprobará el correcto funcionamiento de las bajantes y se realizará la 
limpieza y reparación de posibles desperfectos. 
Se comprobará el estado de las bajantes y sus anclajes cada 2 años. 
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Colectores 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Evitar que los colectores reciban golpes, sean movidas, forzados o puestas en contacto 
con materiales incompatibles. 
• La aparición de manchas o malos olores como consecuencia de fugas en la instalación, 
serán reparadas rápidamente. 

MANTENIMIENTO 

• Anualmente se revisarán: 
- Las juntas. 
- Posibles fugas ocultas. 
- Soporte de cuelgue, tensando los anclajes si procede. 
- Se revisarán los registros de los colectores. 
Los colectores limpiarán y repararán cada 5 años, o antes si lo precisan. 

13.3 Electricidad 
 

Instalación 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Solo el personal de la compañía suministradora podrá acceder al cuadro general de 
protección y contadores. 
• No obstruir las rejas ni el acceso al cuarto de contadores. 
• Se desconectarán los interruptores automáticos de seguridad cuando se realice alguna 
modificación o reparación de la instalación. 
• Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, 
o varios aparatos cuya potencia sea superior. 
• Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 

MANTENIMIENTO 

La limpieza de mecanismos y puntos de luz se realizará con trapos secos. 
Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 
Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de 
distribución. 
Cada 2 años o después de incidentes, en la caja general de protección ( CGP ) se 
comprobará: 

• El estado del interruptor de corte y fusiles. 
• El estado ante la corrosión de la puerta del nicho. 
• Continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico. 
• Los bornes de abroche de la línea repartidora. 

Solo cada 2 años, se comprobarán: 
• Las condiciones de ventilación, desagüe, iluminación, apertura y accesibilidad a la 

estancia. 
• El funcionamiento de todos los interruptores, mecanismos y conexiones del cuadro 

general de distribución por personal cualificado. 
Cada 5 años se comprobará: 

• La protección contra cortocircuitos (CGP). 
• Contactos directos e indirectos (CGP). 
• Intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen 

(CGP). 
• Aislamiento entre fases y entre fase y neutro, en la línea repartidora y derivaciones 

individuales. 
• El estado del interruptor de corte en carga, de la centralización de contadores. 
• Rigidez dieléctrica entre conductores. 

13.4 Iluminación 
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USO Y CONSERVACIÓN 

• Durante las tareas de mantenimiento de luminarias y equipos, se desconectarán los 
interrruptores correspondientes al circuito de iluminación. 
• El usuario podrá realizar las tareas de reposición de lámparas y limpieza de luminarias. Sin 
embargo, cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista. 
• La renovación delámparas se realizará una vez superada su vida media estimada y en el 
momento en que reduzcan el flujo luminoso de manera sensible. 
• Los equipos no colgarán nunca directamente del cable eléctrico. 
• Los equipos refrigerarán según disponga el fabricante evitando interponer elementos que 
eviten una correcta ventilación. 
• Los equipos situados en zonas de protección de los cuartos húmedos serán de doble 
aislamiento y bajo voltaje. 
• No se tocarán las lámparas calientes esperando en todo caso a que alcance 
temperatura ambiente. En las lámparas para las que el fabricante disponga la prohibición 
de contacto incluso en frío, se seguirán las instrucciones de manipulado del propio 
fabricante. 

MANTENIMIENTO 

• Cada 6 meses se comprobará la no existencia de lámparas fundidas, agotadas o con un 
rendimiento luminoso menor del exigible. 
• Cada año se limpiarán con un trapo seco las lámparas y con trapo húmedo y agua 
jabonosa las luminarias. 
 

13.5 Aire Acondicionado 
USO Y CONSERVACIÓN 

• El mantenimiento de la instalación será realizada por una empresa mantenedora 
autorizada y en su caso por un Director de Mantenimiento, técnico competente, en las 
condiciones estipuladas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
• La instalación dispondrá de un programa de mantenimiento preventivo, un programa de 
gestión energética, unas instrucciones de seguridad, instrucciones de manejo y maniobra y 
finalmente un programa de funcionamiento. 
• Las tareas de mantenimiento serán las especificadas en la I.T. 3.3 del RITE en función de la 
potencia instalada. 
• Se realizará una evaluación periódica del rendimiento de los equipos de frío 
especificadas en la I.T. 3.4 del RITE en función de la potencia instalada. 
• Además de los trabajos de mantenimiento y la evaluación de rendimiento, se realizarán 
inspecciones de la instalación en los términos especificados en la I.T. 4 del RITE y con la 
periodicidad señalada en la I.T. 4.3 
• Se mantendrá un registro de todas las intervenciones que se realicen en la instalación 
que se consignarán en el el libro del edificio. 
• Cualquier modificación de la instalación se pondrá en conocimiento del técnico 
especialista. 
• El usuario siempre dispondrá a mano los documentos técnicos referentes al 
funcionamiento de la instalación. 
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MANTENIMIENTO 

• Serán realizadas cada 6 meses o anualmente, en función de la potencia de la 
instalación. 
Las operaciones son las siguientes. 
- Limpieza de filtros, conductos y difusores de aire, circuitos de evacuación de 
condensados y puntos de vertido. 
- Revisión de conexiones en líneas de refrigeración, suministro eléctrico, presión del gas, 
termostatos ambiente e interruptores magnetotérmicos y diferenciales. 
- Inspección visual para detectar posibles fugas. 
• Un mantenedor autorizado realizará las tareas de mantenimiento señaladas en la I.T. 3.3 
en función de la potencia instalada. 
• Del mismo modo, se realizarán inspección de los generadores de frío y de la instalación 
completa con la periodicidad señalada en la I.T. 4. 
• Para aquellos edificios que se encuentren en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
863/2003 de prevención de la legionelosis, se redactará un programa de mantenimiento 
específico de la instalación redactado según lo dispuesto en dicho Real Decreto. 

13.6 Telecomunicaciones 
 

Telecomunicación por Cable 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Los recintos, patinillos y canaladuras provistos para las instalaciones de telecomunicación 
deberán permanecer despejados. 

MANTENIMIENTO 

• Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisará la instalación para 
comprobar la sintonía de los canales o detectar posibles anomalías. 
• Anualmente, un técnico especialista realizará una revisión general de: 

El sistema de captación, especialmente aquellos elementos que tengan riesgo de 
caída. 

Los niveles de la señal de salida y entrada. 

Telefonía 

USO Y CONSERVACIÓN 

• La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista. 
• No se colocarán teléfonos, fax o módem sin homologación. 
• Los recintos, patinillos y canaladuras provistos para las instalaciones de telecomunicación 
deberán permanecer despejados. 
• La aparición de cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de un técnico 
especialista. 

MANTENIMIENTO 

• Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisará la instalación para 
detectar posibles anomalías. 
Cada 5 años, un técnico especialista realizará una revisión general del sistema. 

13.7 Protección 
 
13.7.1 Incendios 
USO Y CONSERVACIÓN 

• La modificación, cambio de uso, ampliación... se pondrá en conocimiento de un técnico 
especialista. 
• Las vías y medios de evacuación permanecerán libres de obstáculos. 
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• Ante cualquier anomalía, se avisará a un técnico especialista para su rápida reparación. 
• Se aconseja realizar un contrato de mantenimiento con una casa especializada. 

MANTENIMIENTO 

• El mantenimiento de la instalación de protección contra incendios, será realizada por un 
técnico especialista. 
Los sistemas de protección de los elementos estructurales serán revisados por un técnico 
especialista, cada 5 años. 

Luminarias de Emergencia 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Las luminarias estarán conectadas a la red de manera continua. 

MANTENIMIENTO 

• Las luces de emergencia se limpiarán cada 3 meses. 
• Se revisará la instalación eléctrica 2 veces al año. 
• Anualmente, se realizará una revisión general de las luminarias para detectar posibles 
deficiencias y si precisan sustitución de baterías, lámparas u otros elementos. 
 

Extintores 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Serán para uso exclusivo en caso de emergencia. 
• No pueden se cambiados de emplazamiento. 
• En caso de utilización: sujetar el extintor con firmeza y apretar el disparador. 

MANTENIMIENTO 

• Cada 3 meses, el usuario revisará: 
La accesibilidad y señalización. 
Seguros, precintos, inscripciones,...etc.  
Peso y la presión. 
Aspecto exterior de boquillas, válvulas,...etc. 

• Anualmente, el técnico revisará: 
Peso y presión. 
Manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. 
El aspecto externo y agente extintor de los extintores en polvo con botellín de gas de 
impulsión. 

• El timbrado de los extintores se realizará cada 5 años. 
 

B.I.E.s 

USO Y CONSERVACIÓN 

• Será de uso exclusivo en caso de emergencia. Si se trata de mangueras planas, en caso 
de necesitar su uso se extenderá en toda su longitud, y después se abrirán las llaves. 
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MANTENIMIENTO 

• Cada 3 meses, el usuario: 
Revisará la señalización, accesibilidad, los componentes de la BIE, el manómetro y la 
presión de servicio. 
Limpieza y engrase de los cierres y bisagras del armario. 
Limpieza de la manguera. 

• Anualmente, el técnico: 
Ensayo de manguera. 
Revisión del funcionamiento de boquilla, estanqueidad de los racores, estado de juntas 
y de la indicación del manómetro. 

• Cada 5 años, el técnico realizará: 
Una prueba de resistencia de la manguera sometiéndola a presiones de prueba de 
15Kg/cm2.  

Pruebas de fugas en las mangueras. 

Detección y Alarma 

MANTENIMIENTO 

• Cada 3 meses, el usuario: 
Revisará el funcionamiento de la instalación. 
Sustitución de pilotos, fusibles,...etc. deteriorados. 
Mantenimiento de acumuladores. 

• Cada 6 meses: 
Activación o análisis ocular del estado del detector. 
Revisión de circuitos o zonas y sensores. 

• Anualmente, el técnico especialista: 
Revisión y limpieza de central, accesorios, uniones roscadas y soldadas. 
Prueba de la instalación con cada fuente de suministro eléctrico. 
En automáticos: La regulación de tensiones e intensidades, y comprobación de 
equipos de transmisión de alarma.  

• Los detectores serán revisados después de un incendio, sustituyéndolos en caso de 
deterioro. 

 

Puertas Cortafuegos 

MANTENIMIENTO 

La puerta llevará adherida un adhesivo que reflejará la fecha de última revisión, nombre de 
la persona que revisó y la de la fecha del próximo mantenimiento a realizar. 
• Cada 3 meses, el usuario revisará: 

Que la puerta abre sin impedimentos. 
La hoja y el marco, comprobando si tienen daños mecánicos, corrosión, alabeos o 
descuelgues que impidan una correcta apertura. Fijación y engrasado de las bisagras.  
Fuerza de desbloqueo del dispositivo de apertura, fuerza de giro. Si hay cilindro 
comprobar que funciona correctamente. 
En puertas de 2 hojas comprobar el mecanismo de cierre de la hoja pasiva. 

• Cada 6 meses, el usuario revisará: 
Holgura de las puertas. 
Juntas intumescentes. 
Mecanismo de cierre de puertas. 
En su caso, dispositivo de retención electromagnética. 

13.7.2 Pararrayos 
USO Y CONSERVACIÓN 

• Sólo un técnico especialista podrá manipular la instalación. 
• Queda prohibido el contacto directo con el pararrayos, así como permanecer en las 
proximidades en situaciones de tormenta. 
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• La aparición de corrosiones, desprendimientos, cortes, etc. o cualquier otro tipo de 
anomalía, se pondrá en conocimiento de un técnico especialista inmediatamente, debido 
al peligro que entraña. 

MANTENIMIENTO 

• Se realizará una revisión general después de cada descarga eléctrica. 
• Anualmente, en verano, se revisará: 

La sujeción del pararrayos. 
Continuidad de la red. 
La resistencia del terreno, que no ha de ser superior a 10 ohmios. 
Unión entre el cable y el electrodo. 

• Cada 4 años y después de cada descarga eléctrica, se revisará: 
La sujeción del pararrayos. 
Fijaciones aislantes. 
Posibles corrosiones en la toma de tierra. 

Conexión de la toma de tierra con el resto de la instalación. 

13.8 Ventilación 
 
13.8.1 Extractor 
USO Y CONSERVACIÓN 

• La manipulación de los extractores requiere que no haya corriente eléctrica. 
• Los gases y humos de cocinas o de distinto combustible, no deberán conectarse en el 
mismo extractor. 
• Los humos nunca serán evacuados al exterior a través del shunt. 

MANTENIMIENTO 

• Cada 6 meses: 
Revisión de filtros. 

• Anualmente, el usuario: 
Limpieza y comprobación del estado del extractor. 
Limpieza y sustitución de filtros. 

• Anualmente, el técnico: 
Comprobación del funcionamiento. 
Limpieza de aspas de impulsión, filtros y carcasa del aparato. 

• El fabricante:  
Indicará los trabajos de mantenimiento del motor, características y condiciones de uso 
del equipo. 

Entregará el documento de garantía. 

13.8.2 Rejillas y Conductos 
USO Y CONSERVACIÓN 

• No se utilizarán para uso distinto al previsto. 
• Se cuidará de no ocultar, obstaculizar o forzar las rejillas debiendo permanecer limpias. 
• Las modificaciones o cambios se pondrán en conocimiento de un técnico especialista. 
• No se fijará ningún elemento a los conductos de ventilación.  
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MANTENIMIENTO 

• Cada 6 meses: 
Limpieza de rejilla y exterior de conductos con jabones neutros y trapos no agresivos, 
evitando productos que dañen el material de la rejilla o su acabado. 
Revisión y en su caso limpieza de filtros. 

• Cada año: 
Revisión, desinfección y limpieza de los conductos de ventilación por su interior. 

• Cada 5 años: 
Comprobación de la estanquidad de conductos. 

• Cada 10 años: 
 Se realizará una prueba de servicio. 

13.8.3 Aspiradores Estáticos 
USO Y CONSERVACIÓN 

• No obstaculizar las salidas ni disminuir la altura de los aspiradores. 
• Evitar la inhalación de gases que provienen de las chimeneas. 

MANTENIMIENTO 

• El mantenimiento de la cubierta será realizado exclusivamente por técnicos especialistas, 
ya que para ello deberán subir a la cubierta: sustitución de piezas rotas o defectuosas. 
La limpieza de los aspiradores se realizará anualmente por personal cualificado. 

 

 

 

Barcelona, 27 de diciembre de 2017 

 
 
 

Sergi Balaguer 
Arquitecto 
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1 CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
1.1 CONDICIONES GENERALES 

El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, 
económicas y legales que han de regir durante la ejecución de las obras de construcción 
del proyecto. 
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman 
el presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e 
instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 
Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa, 
sin cuya autorización no podrá ser realizada. 
Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de 
condiciones técnicas de la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo 
especificado en el mismo. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente 
especialmente a la de obligado cumplimiento.  
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Como documento subsidiario para aquellos aspectos no regulados en el presente pliego se 
adoptarán las prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de 
la Edificación publicado por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura 
Técnica de España. 

 
1.2 CONDICIONES FACULTATIVAS 

 
1.2.1 AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

 
1.2.1.1 PROMOTOR 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 
ajenos, las obras de edificación objeto de este proyecto. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la 
totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de 
contratista a los efectos de la Ley 32/2006. 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores 
autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá 
la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y demolición a los 
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 
Son obligaciones del promotor: 
• Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
• Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material. 
• Velar para que la prevención de riesgos laborales se integre en la planificación de los 

trabajos de la obra. Debe disponer los medios para facilitar al contratista y a las 
empresas (subcontratistas) y trabajadores autónomos de él dependientes la gestión 
preventiva de la obra. 

• Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en obra 
y en proyecto si fuera necesario. 

• Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 
mismo. 

• Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 
suscribir el acta de recepción de la obra. 

• Suscribir los seguros o garantías financieras equivalentes exigidos por la Ley de 
Ordenación de la Edificación. 
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• Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá la documentación 
reflejada en la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la 
Edificación, el certificado de eficiencia energética del edificio y los aquellos otros 
contenidos exigidos por la normativa. 

• Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. En 
obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así 
como prever su retirada selectiva y asegurar su envío a gestores autorizados de 
residuos peligrosos. 

• Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición han sido debidamente gestionados según legislación. 

• En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con los residuos de 
construcción y demolición de la obra. 

• En promociones de vivienda, en caso de percibir cantidades anticipadas, se habrán de 
cumplir las condiciones impuestas por la Ley de Ordenación de la Edificación en su 
disposición adicional primera. 

 
1.2.1.2 CONTRATISTA 

Contratista: es la persona física o jurídica, que tiene el compromiso de ejecutar las obras 
con medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado 
y con sujeción estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el 
promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación 
aplicable. 
Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición a los 
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 
Son obligaciones del contratista:  

• La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto 
cumpliendo con los plazos establecidos en el contrato. 

• Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como 
constructor. 

• Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor 
en la obra, tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra y permanecerá en la obra a lo 
largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la obra. El jefe 
de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en 
el libro de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los 
medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 

• Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
• Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la 

obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
• Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 
• Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada. 
• Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 
• Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 
• Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su 

personal técnico cualificado con presencia permanente en la obra y velar por 
el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud precisas según 
normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 

• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere 
a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con 
carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al 
régimen de la subcontratación que se regula en el artículo 5. 

• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que 
intervengan en la ejecución de la obra de las contrataciones y 
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subcontrataciones que se hagan en la misma. 
• Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo llevará a 

cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. 

• Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de construcción y 
demolición estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar 
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

• Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 

 

PLAZO de EJECUCIÓN y PRÓRROGAS 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como 
consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una 
prórroga previo informe favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la 
causa que impide la ejecución de los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por 
escrito. 
La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se 
originó la causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda 
vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista 
perderá el derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo establecido. 

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA 

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutarán con personal adecuado 
al tipo de trabajo de que se trate, con capacitación suficientemente probada para la 
labor a desarrollar. La Dirección Facultativa, tendrá la potestad facultativa para decidir 
sobre la adecuación del personal al trabajo a realizar.  
El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser 
empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el 
fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de 
su puesta en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retirados de 
la obra. Aquellos materiales que requieran de marcado CE irán acompañados de la 
declaración de prestaciones que será facilitada al director de ejecución material de la 
obra en el formato (digital o papel) que éste disponga al comienzo de la obra. 
Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para 
cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas 
condiciones y están sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se estimen necesarias por 
parte de la Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las garantías de los 
proveedores. 
El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del 
Contratista. 

INSTALACIONES y MEDIOS AUXILIARES 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, 
mantenimiento, desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios 
auxiliares de obra necesarias y suficientes para la ejecución de la misma, serán obligación 
del Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual manera, será responsabilidad del 
contratista, cualquier avería o accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por 
insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 
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El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección 
Facultativa podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una 
copia completa del proyecto, visada por el Colegio Oficial en el caso de ser necesario, el 
libro de órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de 
trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud. 

SUBCONTRATAS 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes 
o unidades de obra.  
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, 
previo consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier 
caso el contratista las actuaciones de las subcontratas.  
Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las 
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo 
que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas 
Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter 
indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la 
subcontratación que se regula en el artículo 5. 
Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición a los 
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

RELACIÓN con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA 

El orden de ejecución de la obra será determinada por el Contratista, excepto cuando la 
dirección facultativa crea conveniente una modificación de los mismos por razones 
técnicas en cuyo caso serán modificados sin contraprestación alguna. 
El contratista estará a lo dispuesto por parte de la dirección de la obra y cumplirá sus 
indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamación alguna, en cualquier caso, el 
contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la dirección firmará el acuse 
de recibo de la notificación. 
En aquellos casos en que el contratista no se encuentre conforme con decisiones 
económicas adoptadas por la dirección de la obra, este lo pondrá en conocimiento de la 
propiedad por escrito, haciendo llegar copia de la misma a la Dirección Facultativa.  

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS 

El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o 
desperfectos ocasionados durante la misma. 
En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara 
vicios o defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan 
con las condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes afectadas sean 
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra 
y a costa de la contrata. 
De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a 
terceros por el Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, 
dejándolas en el estado que estaban antes del inicio de las obras. 
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MODIFICACIONES en las UNIDADES de OBRA 

Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto a proyecto a menos que la 
Dirección Facultativa así lo disponga por escrito. 
En caso de que el Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de 
mayor calidad o tamaño), sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del 
Promotor, sólo tendrá derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido de 
acuerdo con lo proyectado y contratado. 
En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el Contratista 
que menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a juicio de la Dirección 
Facultativa la demolición y reconstrucción o la fijación de nuevos precios para dichas 
partidas. 
Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán por escrito el 
importe de las modificaciones y la variación que supone respecto al contratado. 
Toda modificación en las unidades de obra será anotada en el libro de órdenes, así como 
su autorización por la Dirección Facultativa y posterior comprobación. 

1.2.1.3 DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 

PROYECTISTA 

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con 
sujeción a la normativa vigente y a lo establecido en contrato. 
Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso necesario, visarlas 
en el colegio profesional correspondiente. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos 
técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a menos que 
exista un proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso el certificado lo 
suscribirá el autor de este proyecto parcial. 

DIRECTOR de la OBRA 

Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en aspectos 
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la 
licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, 
con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
Son obligaciones del director de obra: 

• Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectada a las características geotécnicas del terreno. 

• Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro 
de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto. 

• Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de 
la obra. 

• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 
obra, así como conformar las certificaciones de las unidades de obra 
ejecutadas. 

• Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al 
promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

• Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 
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DIRECTOR de la EJECUCIÓN de la OBRA 

Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución 
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado. 
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

• Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 

• Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 
de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del 
director de obra. 

• Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
• Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 

obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra 
ejecutadas. 

• Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación 
de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

• Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

1.2.2 DOCUMENTACIÓN de OBRA 
En obra se conservará una copia íntegra y actualizada del proyecto para la ejecución de 
la obra incorporando el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Todo 
ello estará a disposición de todos los agentes intervinientes en la obra. 
Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con 
especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan 
pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se 
procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección 
Facultativa. 
La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre 
proyectos complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que 
establezca el Director de Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes 
documentos del proyecto. 
La ampliación del proyecto de manera significativa por cualquiera de las razones: nuevos 
requerimientos del promotor, necesidades de obra o imprevistos, contará con la 
aprobación del director de obra que confeccionará la documentación y del Promotor que 
realizará la tramitación administrativa que dichas modificaciones requieran así como la 
difusión a todos los agentes implicados. 
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las 
modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de 
obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con 
la normativa que le sea de aplicación y aquellos datos requeridos según normativa para 
conformar el Libro del Edificio que será entregado a los usuarios finales del edificio. 
Una vez finalizada la obra, la "documentación del seguimiento de la obra" y la 
"documentación del seguimiento del control de la obra", según contenidos especificados 
en el Anexo II de la Parte I del Código Técnico de la Edificación, serán depositadas por el 
Director de la Obra y por el Director de Ejecución Material de la Obra respectivamente, en 
el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de 
su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. . 
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1.2.3 REPLANTEO y ACTA de REPLANTEO 
El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección 
Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio.  
El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y 
niveles especificados en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se 
comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por parte de la Dirección 
Facultativa. 
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios 
para realizar el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán 
proporcionadas por el Contratista a su cuenta. 
Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y 
dispositivos fijos adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 
Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de 
conservación mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la 
Dirección Facultativa, quien realizará una comprobación de los puntos repuestos. 
El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección 
Facultativa y de la Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo 
en comparación con los documentos contractuales del Proyecto, las referencias a las 
características geométricas de la obra y autorización para la ocupación del terreno 
necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los documentos 
contractuales del Proyecto, así como todas las especificaciones que se consideren 
oportunas. 
El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, 
facilitando las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la 
realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada por la Dirección.  
Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se 
anotarán los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 

1.2.4 LIBRO de ÓRDENES 
El Director de Obra dispondrá al comienzo de la obra un libro de Órdenes, Asistencias e 
Incidencias que se mantendrá permanente en obra a disposición de la Dirección 
Facultativa. 
En el libro se anotarán: 
• Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la Dirección 

Facultativa para la correcta interpretación del proyecto. 
• Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación del contrato. 
• Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos o 

contradictorios. 
• Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, duración de los 

trabajos, personal empleado... 
Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director 
de Obra, copia para el Director de la Ejecución y la tercera para el contratista.  
La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden constatando 
con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 
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1.2.5 RECEPCIÓN de la OBRA 
La recepción de la obra es el acto por el cual, el constructor, una vez concluida ésta, hace 
entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin 
reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la 
misma. 
La recepción deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación al promotor 
del certificado final de obra emitido por la Dirección Facultativa y consignarse en un acta 
firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: las partes 
que intervienen, la fecha del certificado final de la obra, el coste final de la ejecución 
material de la obra, la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, 
especificando, en su caso, éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor 
para asegurar sus responsabilidades. 
Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los 
firmantes de la recepción. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el 
director de la ejecución de la obra. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El rechazo deberá se 
motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la 
recepción. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 30 días el promotor 
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.  
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se iniciará a partir de 
la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida según lo previsto en el apartado anterior. 
El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha fijada por la 
Dirección Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. 
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se produzca un retraso 
excesivo de la Recepción imputable al Contratista, sin que por ello le exima de su 
obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la aceptación de la Recepción. 

 
1.3 CONDICIONES ECONÓMICAS 

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido 
realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las 
especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones generales y particulares 
del pliego de condiciones. 

1.3.1 FIANZAS y SEGUROS 
A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar 
por Ley, así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas 
las garantías que se consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización 
de la obra en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución. 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de 
ejecución, hasta su recepción. 
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1.3.2 PRECIOS 
 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades 
o cambios de calidad no previstas en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección 
Facultativa. El Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la 
realización de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 
El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados 
por la Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de 
obra correspondientes. 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la 
Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 
En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobación previa especificada 
en los párrafos anteriores, será la Dirección Facultativa la que determine el precio justo a 
abonar al contratista. 

PROYECTOS ADJUDICADOS por SUBASTA o CONCURSO 

Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de las obras que 
hayan sido adjudicadas por subasta o concurso. A la valoración resultante, se le añadirá el 
porcentaje necesario para la obtención del precio de contrata, y posteriormente, se 
restará el precio correspondiente a la baja de subasta o remate. 

REVISIÓN de PRECIOS 

No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras extremadamente 
largas o que se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes variaciones de los 
precios en el mercado, tanto al alza como a la baja y en cualquier caso, dichas 
modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas por Contratista, Dirección 
Facultativa y Promotor. 
En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de precios a la Dirección 
Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida convendrán un nuevo precio 
unitario, antes de iniciar o continuar la ejecución de las obras. Se justificará la causa del 
aumento, y se especificará la fecha de la subida para tenerla en cuenta en el acopio de 
materiales en obra. 
En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de acuerdo entre las 
partes y se especificará la fecha en que empiecen a regir. 

1.3.3 MEDICIONES y VALORACIONES 
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra 
ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas 
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por 
la Dirección Facultativa y el Contratista. 
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez 
que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa 
con antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se 
aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos 
necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario 
(incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de 
cargas sociales). 
El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos 
previstos, a origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el 
contrato realizado entre Promotor y Contratista. 
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la 
Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones 
convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez 
que se hayan corregido dichas observaciones, la Dirección Facultativa dará su 
certificación firmada al Contratista y al Promotor.  
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El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el 
Promotor, previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable 
en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, 
la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del 
Contratista con la resolución. 

UNIDADES por ADMINISTRACIÓN 

La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente documentación 
presentada por el Constructor: facturas originales de los materiales adquiridos y documento 
que justifique su empleo en obra, nóminas de los jornales abonados indicando número de 
horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación 
vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra o retirada de escombros, 
recibos de licencias, impuestos y otras cargas correspondientes a la obra. 
Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser autorizadas por el 
Promotor y la Dirección Facultativa, indicando los controles y normas que deben cumplir. 
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se 
someterán a control y aceptación de la Dirección Facultativa, en obras o partidas de la 
misma contratadas por administración. 

ABONO de ENSAYOS y PRUEBAS 

Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, serán a cuenta 
del Contratista cuando el importe máximo corresponde al 1% del presupuesto de la obra 
contratada, y del Promotor el importe que supere este porcentaje. 

1.3.4 CERTIFICACIÓN y ABONO 
Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto 
contratado para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones como en la liquidación 
final. 
Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y se abonarán a 
la contrata. Si los precios de una o más unidades de obra no están establecidos en los 
precios, se considerarán como si fuesen contradictorios. 
Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la parte en que 
se encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la Dirección Facultativa. 
Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que puedan sufrir 
deterioros, no serán calificadas como certificables hasta que la Dirección Facultativa no lo 
considere oportuno. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y entregas a 
buena cuenta, sin que supongan aprobación o recepción en obra, sujetos a 
rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidación final. 
El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada por el mismo, en 
los plazos previstos y su importe será el correspondiente a las especificaciones de los 
trabajos expedidos por la Dirección Facultativa. 
Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, que tras realizar 
los ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se encuentre por encima del 
límite de rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido aunque no llegue a alcanzarlo, 
pero que obtenga la calificación de aceptable. Las medidas adoptadas no implicarán la 
pérdida de funcionalidad, seguridad o que no puedan ser subsanadas posteriormente, en 
las unidades de obra afectadas, según el criterio de la Dirección Facultativa. 
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1.3.5 OBRAS CONTRATADAS POR LAS AA.PP. 
Las obras contratadas por los entes, organismos y entidades del sector público definidos en 
el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 que aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público se regirán por lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares redactados al efecto. 
Dichos Pliegos incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones 
de las partes del contrato y las demás menciones requeridas por la Real Decreto Legislativo 
3/2011 que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sus 
normas de desarrollo de carácter estatal o autonómico. 
Por tanto este documento no incorpora las condiciones económicas que regirán la obra y 
se remite al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier 
aspecto relacionado. 

 
1.4 CONDICIONES LEGALES 

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con 
jurisdicción en el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de policía de la obra y 
del solar hasta la recepción de la misma, solicitará los preceptivos permisos y licencias 
necesarias y vallará el solar cumpliendo con las ordenanzas o consideraciones municipales. 
Todas las labores citadas serán a su cargo exclusivamente. 
Podrán ser causas suficientes para la rescisión de contrato las que a continuación se 
detallan: 
• Muerte o incapacidad del Contratista. 
• La quiebra del Contratista. 
• Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 50 % del 

presupuesto contratado. 
• No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 
• Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por un plazo 

superior a dos meses. 
• No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 
• Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o 

determinaciones establecidas por parte de la Dirección Facultativa. 
• Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, 
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
NORMAS GENERAL del SECTOR       
• Decreto 462/1971. Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 

edificación 
• Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación. LOE. 
• Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 
• Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Documento Básico 

de Protección contra el Ruido DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
• Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
• Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
ESTRUCTURALES 
• Real Decreto 997/2002. Norma de construcción sismorresistente NCSR-02. 
• Real Decreto 1247/2008. Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 
• Real Decreto 751/2011. Instrucción de Acero Estructural EAE.  
MATERIALES 
• Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua. 
• Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
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• Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se 
deroga la Directiva 89/106/CEE. 

• Real Decreto 842/2013 clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

• Reglamento Delegado (UE) 2016/364, relativo a la clasificación de las propiedades de 
reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento 
(UE) nº 305/2011. 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-16). 

INSTALACIONES 
• Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio. 
• Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención de los mismos. 
• Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
• Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales 

de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores. 

• Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM1 
Ascensores. 

• Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e instrucciones complementarias. 

• Real Decreto 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones de producción de 
energía eléctrica de pequeña potencia. 

• Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para 
el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

• Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones. 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias. 

SEGURIDAD y SALUD       
• Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización 

y Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 
• Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
• Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción 
• Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 
• Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 
• Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores. 

• Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 



Projecte bàsic i d’execució de la segona fase del Centre de Formació Integrat al Recinte Firal de Figueres 

ALONSO BALAGUER I ARQUITECTES ASSOCIATS 
 

• Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de los EPI. 

• Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los 
Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 

• Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
• Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 
• Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
• Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 

• Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

• Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

• Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 
antes mencionados. 

• Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real 
Decreto 1109/2007 que la desarrolla. 

• Resolución de 28 de febrero de 2012 de la Dirección General de Empleo que inscribe y 
publica el V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción 2012-2016. 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

ADMINISTRATIVAS       
• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y 
entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones se 
quedará a lo dispuesto en estas últimas. 
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                                                    II. PLEC DE CONDICIONS 
 

2.   CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las 
VERIFICACIONES  
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2 CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las 
VERIFICACIONES 

Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los 
siguientes aspectos: 

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que 
se incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, 
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que 
deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y 
mantenimiento. 

PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, 
normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, 
tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control 
de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, 
criterios de medición y valoración de unidades, etc. 
- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio. 

 
2.1 DEMOLICIONES 

El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones 
establecidas en la Documentación Técnica. 
Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará el edificio con 
vallas, verjas o muros, de dos metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m de la 
fachada. Se colocarán luces rojas a distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se 
desconectarán las instalaciones del edificio y se protegerán las alcantarillas y los elementos 
de servicio público que pudieran verse afectados. No habrá materiales tóxicos o peligrosos 
acumulados en el edificio. Se vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos combustibles o 
peligrosos. 
Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de 
residuos establecido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado 
por la dirección facultativa y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 
105/2008. 

MANUAL 

Descripción 
Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, 
desde la cubierta a la cimentación, con medios manuales. 

Puesta en obra 
No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de 
compresores o similares deberá aprobarlo previamente la Dirección Facultativa. 
La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá 
planta a planta de forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes 
de demolerlos, contrarrestando o anulando las componentes horizontales de arcos y 
bóvedas, apuntalando elementos en voladizo, demoliendo estructuras hiperestáticas en el 
orden que implique menores flechas, giros y desplazamientos, y manteniendo o 
introduciendo los arriostramientos necesarios. 
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se 
eliminarán o doblarán puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de 
troceo no son manejables por una persona, se suspenderán o apuntalarán de forma que 
no se produzcan caídas bruscas ni vibraciones. En los abatimientos se permitirán giros pero 
no desplazamiento de los puntos de apoyo. Sólo se podrán volcar elementos cuando se 
disponga de un lugar de caída consistente y de lado no menor a la altura del elemento 



Projecte bàsic i d’execució de la segona fase del Centre de Formació Integrat al Recinte Firal de Figueres 

ALONSO BALAGUER I ARQUITECTES ASSOCIATS 
 

más la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningún caso será mayor de 2 
plantas. Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca 
polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no quedarán elementos 
inestables y se tomarán las precauciones necesarias para que la lluvia no produzca daños.  
El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante 
canales, se inclinará el último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y 
la boca de salida quedará a una altura máxima de 2 m sobre la base del camión. No se 
acumulará escombro en andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se 
acumularán más de 100 kg/m² sobre forjados. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará 
utilizando los mismos criterios y unidades que serían empleados para la construcción de los 
citados elementos y que se definen en el presente pliego de condiciones. 

MECÁNICA 

Descripción 
Derribo de edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala 
cargadora y grúa. 

Puesta en obra 
La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y 
los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 
360º. Se guardará una distancia de seguridad entre el edificio y la máquina no menor de 5 
m, comprendida entre 1/2 y 1/3 de la altura. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzo 
horizontal oblicuo. Los cables utilizados no presentarán imperfecciones como coqueras, 
cambios irregulares de diámetro, etc. 
No se empujará contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigón 
armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que 
está en contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. 
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre 
la máquina, deberán demolerse previamente. 
El empuje se hará más arriba del centro de gravedad del elemento a demoler. 
Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en 
caso necesario, se desinfectarán. El desescombro se hará según lo indique la dirección 
facultativa. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición y valoración de la demolición se realizará por la volumetría del edificio 
derribado. 
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2.2 ACONDICIONAMIENTO del TERRENO 
Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y 
superficies definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, 
excavación de pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentación e instalaciones, 
explanación y estabilización de taludes. 

EXCAVACIÓN en VACIADO 

Descripción 
Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecánicos, 
para rebajar el nivel del terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a 
nivelar el terreno con el fin de obtener las pendientes, dimensiones y alineaciones definidas 
en proyecto. 

Puesta en obra 
El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima 3 m. En los bordes con 
elementos estructurales de contención y/o medianerías, la máquina no trabajará en 
dirección perpendicular a ellos. Si se excava por bataches, éstos se harán de forma 
alterna. 
El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que 
no disminuya la resistencia del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y 
se eviten deslizamientos y desprendimientos, que pudieran provocar daños materiales o 
personales. Deberá evitar también erosiones locales y encharcamientos debido a un 
drenaje defectuoso. También se han de proteger los elementos de Servicio Público que 
pudieran ser afectados por la excavación. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o 
construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección 
Facultativa antes de continuar con la excavación. 
Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados para las 
características, volumen y plazo de ejecución de las obras, contando siempre con la 
aprobación de la dirección facultativa previa. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, zona de 
protección de elementos estructurales y pendiente de taludes rechazando las 
irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas por la dirección facultativa que 
deberán ser corregidas por el contratista. 
Las tolerancias máximas admitidas serán: 
- replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm. 
- ángulo de talud: +2% 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de 
excavación necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 

RELLENOS 

Descripción 
Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o de 
cantera para relleno de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica o zonas de relleno para 
recrecer su rasante y alcanzar la cota indicada en proyecto. 

Puesta en obra 
Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial o 
subterránea será necesario desviarlas lo suficientemente alejadas del área donde se vaya 
a realizar el relleno antes de comenzar la ejecución. 
Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20 cm. máximo, con 
un espesor de las mismas lo más homogéneo posible y cuidando de evitar terrones 
mayores de 9 cm. El contenido en materia orgánica del material de relleno será inferior al 
2%. La densidad de compactación será la dispuesta en los otros documentos del proyecto 
y en el caso de que esta no esté definida será de 100% de la obtenida en el ensayo Próctor 
Normal en las 2 últimas tongadas y del 95% en el resto. 
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No se trabajará con temperaturas menores a 2º C ni con lluvia sin la aprobación de la 
dirección facultativa. Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada hasta que la 
última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente más seca de forma que la 
humedad final sea la adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada se hará 
de forma uniforme sin encharcamientos. 
Las tongadas se compactarán de manera uniforme, todas las tongadas recibirán el mismo 
número de pasadas, y se prohibirá o reducirá al máximo el paso de maquinaria sobre el 
terreno sin compactar. 
Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria como maquinaria de 
compactación. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se realizará una inspección cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo rechazando el 
relleno si su compactación no coincide con las calidades especificadas por la dirección 
facultativa o si presenta asientos superficiales. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de 
relleno necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras. 

ZANJAS y POZOS 

Descripción 
Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y 
pozos destinados a la cimentación, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados 
con medios manuales o mecánicos con anchos de excavación máximos de 2 m. y 7 m. de 
profundidad. 

Puesta en obra 
Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el 
replanteo, para lo cual este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles. 
El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el 
subsuelo como aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para 
evitar accidentes. En esta misma línea se valorarán las cimentaciones próximas para evitar 
descalces o desprendimientos. Se protegerán los elementos de servicio público que 
pudieran ser afectados por la excavación. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o 
construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección 
Facultativa antes de continuar con la excavación. 
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el 
director de la obra el encargado de señalar la cota fondo de excavación, determinando 
dicha cota en obra en función del material aparecido. En este tipo de excavaciones 
destinados a cimentación, no se excavarán los últimos 40 cm. hasta el mismo momento del 
hormigonado para evitar la disgregación del fondo de excavación, limpiando la misma de 
material suelto mediante medios manuales. 
Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente 
en caso de no poder evitarse. 
Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La 
entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas. 
Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a 
la zanja o pozo. 
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Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad. 
Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de 
fondo, excavación colindante a medianerías, nivel freático y entibación. 
Una vez terminada la excavación se comprobarán las formas, dimensiones, escuadrías, 
cotas y pendientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias 
admitidas que se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones. 
• formas y dimensiones: +-10 cm. 
• refino de taludes: 15 cm. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno 
excavado, considerando la profundidad necesaria de excavación realizada. 

TRANSPORTE de TIERRAS 

Descripción 
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes 
de la excavación y los escombros. 

Puesta en obra 
Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, 
realizando los vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un 
auxiliar que guíe al conductor en las maniobras. 
Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se 
transportan tierras situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, 
ensanchándose en las curvas y con pendientes máximas del 12% en tramos rectos o del 8% 
en tramos curvos. 
El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por 
encima de la cabina. 

Control y criterios de aceptación y rechazo 
Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados 
contarán con la supervisión y aprobación de la dirección facultativa. 
La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada 
aparato y en cualquier caso el material no excederá la parte superior de la bañera, se 
protegerá con lona y se limpiará el vehículo de barro antes de acceder a la calzada 
pública. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a 
transportar y considerando la distancia a vertedero. 
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2.3 CIMENTACIÓN 
La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir las 
cargas del edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales. 
Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los 
distintos servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio. 
El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección 
facultativa. 
La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación 
en su Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos. 

FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO 

Descripción 
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de 
hormigón armado. La norma básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Materiales 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a 
poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 
• Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08, RC-16, normas armonizadas UNE-EN 197 

y RD 1313/1988. Se emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior y en cualquier 
caso, el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del 
hormigón. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el 
anejo IV del RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales 
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa del 
sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos 
de la humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo 
y/o clase de resistencia distintos. 
El almacenamiento del cemento se prolongará en obra durante un máximo de 3 meses, 2 y 
1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se 
comprobará que las características del cemento siguen siendo adecuadas mediante 
ensayos según anejo VI del RC-16 
Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo 
en cuenta lo especificado en el anejo VIII del RC-16 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar 
particularmente que no se emplearán cementos de albañilería para la fabricación de 
hormigones. Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con 
aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará cemento resistente a los mismos. Del mismo 
modo hormigones en contacto con agua de mar requerirán cementos aptos para el 
mismo. 
• Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08. 
El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente 
perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la 
protección de las armaduras frente a la corrosión. Cuando no sean potables, no posean 
antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo 
justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno pH, 
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas 
solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. Se prohíbe el uso de aguas de mar 
o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado. 
• Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08. 
Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas 
apropiadas que dispongan de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones 
químicas, físico-mecánicas, de granulometría, tamaño y forma indicadas en artículo 28 de 
la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 12.620 aportando declaración de 
prestaciones. En caso de que la dirección facultativa lo considere necesario, se realizarán 
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son 
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estables. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Dirección Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el 
marcado CE y la declaración de prestaciones según este marcado. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de 
sus fracciones. 
Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de 
la Dirección Facultativa, se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido, 
procederá de hormigón no admitiéndose materiales de otra naturaleza y adaptará sus 
características a lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08. 
La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-
08. 
• Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas 

armonizadas UNE-EN 934-2. Básicamente se contemplan: reductores de agua, 
modificadores del fraguado, inclusores de aire y multifuncionales. 
El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado 
en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin 
perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro 
para las armaduras. 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y 
que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante 
suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la 
preceptiva declaración de prestaciones. 
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se 
seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será 
informado de la posible incorporación de aditivos en obra. 
• Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08. 
Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación, exclusivamente en central, podrán 
ser cenizas volantes o humo de sílice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y su 
empleo contará con el visto previo de la Dirección Facultativa. La cantidad máxima de 
cenizas volantes adicionadas será del 35 % del peso del cemento y de humo de sílice del 
10 %. 
No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la 
durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán 
las especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08. 
• Armaduras: 
Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 32 de la EHE-
08. Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán una 
sección equivalente no inferior al 95,5% de la nominal. Las características mecánicas 
mínimas estarán garantizadas por el fabricante según la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se 
suministrarán con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en normas 
UNE-EN y llevarán grabadas las marcas de identificación de acuerdo con dichas normas. 
Las mallas electrosoldadas se fabricarán con barras o alambres corrugados que no se 
mezclarán entre sí por distintas tipologías de acero y cumplirán lo dispuesto en el artículo 
33.1.1 de la EHE-08. 
Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 de la EHE-08. 
Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o 
cordones.  El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los 
ensayos de control de producción correspondientes a la partida servida de los ensayos 
correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, que 
justifiquen que el acero cumple las características exigidas por la EHE-08. Además irá 
acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de 
adherencia. 
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su 
fabricación por lo que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, 
humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su utilización, 
las armaduras deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como 
grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena 
conservación o su adherencia. 
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Puesta en obra 
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y 
NCSE-02. 
Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el 
transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 
En el corte de la ferralla se pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no estando 
permitido el uso del arco eléctrico, sopletes u otros métodos que alteren las características 
físico-metalúrgicas del material. El despiece, enderezado, corte y doblado de las barras se 
hará de acuerdo al artículo 69.3 de la EHE-08. Los empalmes de armaduras en obra 
deberán realizarse con la aprobación expresa de la dirección facultativa y los realizados 
por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 
36832, las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con viento intenso, lluvia o 
nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se 
llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una temperatura 
igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con 
recubrimientos epoxídicos. Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 69.8.2 EHE-
08, para garantizar la posición de las armaduras y los recubrimientos. 
El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 71 de la 
EHE-08 pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se 
denomina hormigón preparado. El hormigón deberá quedar mezclado de forma 
homogénea empleando la dosificación de todos sus componentes por peso, según lo 
dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el árido bien recubierto de pasta de 
cemento. La dosificación mínima de cemento será la señalada en 37.3 EHE-08. El hormigón 
no experimentará, durante el transporte, variación sensible en las características que 
poseía recién amasado. 
Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 
momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los 
datos indicados en el anejo 21 de la EHE-08. El fabricante de este hormigón deberá 
documentar debidamente la dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la 
Dirección de la Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el constructor 
dejará un libro de registro a disposición de la dirección facultativa firmado por persona 
física en el que constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia 
al documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de amasadas 
empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados. 
El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón 
no debe ser mayor de una hora y media para hormigón sin promotores o retardadores de 
fraguado y en ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 
principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la adición de agua en obra al 
hormigón. Se puede añadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se 
sobrepasen los límites establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante. En el vertido 
y colocación de las masas se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 
disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede 
hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten 
el golpeo del hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la 
Dirección de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La compactación de 
hormigones se realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto 
cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. Se realizará según lo 
expuesto en 71.5.2 EHE-08. 
Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las 
tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las 
zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar 
de las juntas deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. Antes de reanudar el 
hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y 
se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, se humedecerá la 
superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes dañadas por el hielo empleando 
promotores de adherencia si fuese necesario. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, 
temperaturas superiores a 40º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º 
C en las próximas 48 horas. Si el hormigonado es imprescindible se adaptarán las medidas 
pertinentes y se contará con la autorización expresa de la Dirección Facultativa y el 
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fabricante. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse 
el mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo 
necesario en función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de 
humedad del ambiente, etc. según lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el 
curado se realiza por riego directo, no producirá deslavado. En caso de optar por la 
protección del hormigón con recubrimientos plásticos, agentes filmógenos o similares 
ofrecerán las suficientes garantías y no resultarán perjudiciales para las prestaciones del 
hormigón endurecido o posteriores recubrimientos. 
Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales para 
las propiedades o el aspecto del hormigón y no perjudicarán a la posterior aplicación de 
revestimientos. Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, gasóleo u otros 
productos no apropiados. Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades 
que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados en 
79.1 de la EHE-08 que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y que desarrollará 
el plan de control que se incluye en proyecto. La Dirección Facultativa podrá disponer en 
cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos adicionales. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-
16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del 
marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios 
firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de 
calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la 
recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. 
Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar certificado de 
ensayo con antigüedad inferior a 6 meses según los dispuesto en 85.3 EHE-08. 
Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de calidad con 
reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizarán ensayos según 87 EHE-08. 
En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizará control 
experimental del para comprobar características mecánicas, adherencia, dimensiones o 
de soldadura. 
Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en el 
artículo 86 EHE-08. Los ensayos de docilidad serán según UNE-EN 12350 y los de resistencia y 
resistencia a la penetración de agua según UNE-EN 12390. 
Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias 
especificadas en 86.4 y anejo 20 EHE-08. 
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo 
comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, 
comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, 
encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o 
dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 
• Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 
• Resistencia característica del hormigón según EHE-08. 
• Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 
• Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 
Material Transmitancia (W/m2 K) Absortivida

d 
Hormigón armado 5,7 0,7 
Hormigón en masa 4 0,7 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
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ZAPATAS 

Descripción 
Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de 
desarrollo lineal, como cimentación de soportes verticales pertenecientes a estructuras de 
edificación.  

Puesta en obra 
Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la 
excavación. Se garantizará que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En 
suelos permeables, se agotará el agua durante la excavación sin comprometer la 
estabilidad de taludes o de obras vecinas.  
Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la 
excavación previa a la colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar 
inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigón de limpieza para que el suelo 
mantenga las condiciones inalteradas. 
El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación 
completa de la masa. Se realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la 
superficie según 71.5.2 EHE-08. 
En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso de instalaciones 
mientras que en las zapatas corridas se deberá contar con el consentimiento de la 
Dirección Facultativa para ello. Las juntas de hormigonado se harán según el artículo 71.5.4 
EHE-08, se situarán en los tercios de la distancia entre pilares, alejadas de zonas rígidas y 
muros de esquina, eliminando la lechada del antiguo y humedeciendo antes de verter el 
fresco. 
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y 
se ajustará a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos 
especialmente diseñados para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del 
hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, serán tan impermeables como el 
propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo 
u otros elementos residuales de la obra. 
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Antes de la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, comprobando 
visualmente o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. 
Informe del resultado de tal inspección, la profundidad de la cimentación, su forma, 
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de 
obra asumiendo el director de obra la máxima responsabilidad en esta cuestión. 
En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no 
se ven afectadas. 
Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la 
estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las 
condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia y 
humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico, no se detectan defectos 
evidentes como cavernas, fallas, galerías, pozos, corrientes subterráneas, etc. 
Se realizará un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de 
replanteo, dimensiones y orientación de los pozos, correcta colocación de los encofrados, 
hormigón de limpieza con espesor y planeidad suficiente, tipo, disposición, número y 
dimensiones de armaduras, armaduras de esperas correctamente situadas y de la longitud 
prevista, recubrimiento de las armaduras previsto, vertido, compactación y curado del 
hormigón, planeidad, horizontalidad y verticalidad de la superficie, adherencia entre 
hormigón y acero, unión con otros elementos de cimentación y juntas de hormigonado. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 
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Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición de zapatas se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El 
hormigón de limpieza se valorará según planta teórica de proyecto multiplicado por 
profundidad real ordenada por la dirección facultativa. 

LOSAS 

Descripción 
Losas horizontales de hormigón armado, para cimentación en suelos de mediana a baja 
calidad. 

Puesta en obra 
Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la 
excavación.  
Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la 
excavación previa a la colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar 
inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigón de limpieza para que el suelo 
mantenga las condiciones inalteradas. 
El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación 
completa de la masa. Se realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la 
superficie según 71.5.2 EHE-08. 
Si hubiera que hacer juntas de hormigonado, se consultará con la Dirección Facultativa 
situándose en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí 
donde su efecto sea menos perjudicial, se colocarán lejos de los pilares, donde los 
esfuerzos cortantes sean menores. Antes de reanudar el hormigonado se limpiarán las 
juntas, se retirará la capa de mortero dejando los áridos al descubierto y se humedecerá la 
superficie. 
Se harán juntas de retracción a distancias máximas de 16 m. 
Si la losa es de gran canto se vigilará el calor de hidratación del cemento para que ésta no 
se fisure ni se combe. 
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y 
se ajustará a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos 
especialmente diseñados para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del 
hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, serán tan impermeables como el 
propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo 
u otros elementos residuales de la obra. 
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Antes de la ejecución, se realizara la confirmación del estudio geotécnico, comprobando 
visualmente o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. 
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación, su forma, 
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de 
obra asumiendo el director de obra la máxima responsabilidad en esta cuestión. 
En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no 
se ven afectadas. 
Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la 
estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las 
condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia y 
humedad similar a la supuesta en el estudio geotécnico no se detectan defectos evidentes 
como cavernas, fallas, galerías, pozos, corrientes subterráneas etc. 
Se comprobará que las distancias entre los ejes de soportes en el replanteo no sufran 
variaciones respecto de las especificadas en proyecto. Se hará control de la disposición de 
las armaduras, tipo de acero y diámetro de las barras, por cada lote se hará una 
comprobación del tamaño del árido y se comprobará el canto de la losa, también se 
comprobará la adherencia entre hormigón y acero, juntas, uniones con otros elementos, 
las operaciones previas a la ejecución, y el vertido, compactación y curado del hormigón. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 
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Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición de losas de cimentación se realizará considerando el volumen teórico de 
proyecto. El hormigón de limpieza se valorará según planta teórica de proyecto 
multiplicado por profundidad real ordenada por la dirección facultativa. 

PILOTES 

Descripción 
Cimentaciones de edificios y consolidación de suelos, mediante pilotes o grupos de pilotes 
de hormigón armado, pretensado o postensado, ejecutados in situ mediante 
desplazamiento o extracción de las tierras, o prefabricados hincados en el terreno en su 
totalidad. Las cabezas de los pilotes se unen mediante encepados de hormigón armado 
en forma de prisma, que a su vez podrán ir arriostrados mediante vigas. 

Materiales 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a 
poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 
• Hormigón armado in situ, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 

Cumplirá con el contenido mínimo de cemento que será de 325 Kg/m3 para el  vertido 
en seco y  375 Kg/m3  para el hormigonado sumergido. La relación agua-cemento será < 
0,6. El contenido de finos de diámetro  < 0,125 mm (cemento incluido), cuando el 
diámetro del árido grueso sea > 8 mm será un mínimo de 400 kg/m3 y cuando el árido 
grueso sea menor o igual que 8 mm. será mayor o igual que 450 kg/m3. La consistencia 
del hormigón medida en asientos de cono de Abrams en mm será para hormigón vertido 
en seco, 130 < H < 180; para  hormigón bombeado u hormigón sumergido H >160 y para 
hormigón sumergido, vertido bajo fluido estabilizador con tubo Tremie H > 180. Se 
asegurará la docilidad y fluidez del hormigón, para que no se produzcan atascos en el 
tubo, o bolsas de hormigón segregado o mezclado con el lodo. 

• Lodos tixotrópicos: Se usarán en la ejecución de pilotes in situ con extracción de tierras sin 
entubación para contener las paredes de la excavación. Tendrán una suspensión 
homogénea y estable, dosificación no mayor del 10 %, densidad de 1,02 a 1.10 g/cm3, 
viscosidad normal, medida en cono de Marsh igual o superior a 32 s. 

• Camisa perdida: Se utilizará para la ejecución de pilotes in situ. Consiste en un tubo 
metálico de sección circular de 2 mm. de espesor como mínimo, con la misión de 
garantizar la continuidad del fuste y fraguado del hormigón en presencia de corrientes 
de agua, oquedades o zonas blandas de terreno y agentes agresivos. 

• Pilotes prefabricados de hormigón: Irán acompañados de la declaración de prestaciones 
y marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 12794, declarando expresamente la 
resistencia a compresión, resistencia última a la tracción y límite elástico del acero, 
resistencia mecánica, durabilidad de las características anteriores, rigidez de las juntas y 
detalles constructivos. 
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Puesta en obra 
1 - Pilotes hormigonados “in situ”: se consideran las especificaciones de la norma UNE-EN 

1536:2000.  
Se realizará un parte durante la ejecución que se facilitará a la Dirección Facultativa y que 
contendrá como mínimo: a) datos del pilote (Identificación, tipo, diámetro, punto de 
replanteo, profundidad, etc.); b) longitud de entubación (caso de ser entubado); c) 
valores de las cotas: del terreno, de la cabeza del pilote, de la armadura, de la 
entubación, de los tubos sónicos, etc. d) tipos de terreno atravesados (comprobación con 
el terreno considerado originalmente); e) niveles de agua; f) armaduras (tipos, longitudes, 
dimensiones, etc.); g) hormigones (tipo, características, etc.); h) tiempos (de perforación, 
de colocación de armaduras, de hormigonado); i) observaciones (cualquier incidencia 
durante las operaciones de perforación y hormigonado). 
El hormigonado de cada pilote se realizará sin interrupción hasta su terminación. Hasta que 
el hormigón haya adquirido la resistencia mínima especificada en proyecto no se permitirá: 
en un radio de 3 m de un pilote hormigonado con entubación recuperada, la hinca con 
desplazamiento de tierra de pilotes;  en un radio de tres diámetros y medio, no se permitirá 
la perforación con extracción, salvo en pilotes barrenados; tampoco se permitirá el 
saneado de la cabeza del pilote, ni se colocarán los encofrados para el encepado.  
Armado: La posición de solapos se dispondrá alternada para cercos sucesivos. Los cercos y 
la armadura longitudinal se atarán fuertemente entre sí formando una jaula capaz de 
soportar las operaciones del hormigonado.  
Los distintos elementos que constituyen el encofrado se retirarán sin producir sacudidas o 
choques. 
Los pilotes, una vez descabezados, sobresaldrán del terreno una longitud tal que permita 
un empotramiento del hormigón de 5 cm, como mínimo, en el encepado. 
El vertido del hormigón en encepados se realizará por tongadas de espesor no mayor de la 
longitud de la aguja del vibrador o barra compactando según 71.5.2 EHE-08, siendo la 
altura máxima de vertido de 100 cm. 
En vigas de arriostramiento, cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado, 
se situarán a una distancia de los extremos no menor de 1/5 ni mayor de 1/3 de la luz. 
Tipos de pilotes in situ: 
1-pilotes de desplazamiento: con azuche o con tapón de grava. 
2- pilotes de extracción: 
2.1-con entubación recuperable: La entubación se retirará al mismo tiempo que se 
hormigone el pilote, debiéndose mantener durante todo este proceso un resguardo de al 
menos 3 m de hormigón fresco por encima del extremo inferior de la tubería recuperable. 
En terrenos muy blandos o susceptibles de sifonamiento, durante la excavación se 
mantendrá el nivel del agua en el interior de la entubación, un metro por encima del nivel 
freático. 
2.2-con camisa perdida,  
2.3-sin entubación con lodos tixotrópicos: el hormigonado se realizará de modo continuo 
bajo los lodos, de forma que la tubería que coloca el hormigón irá introducida 4 m. como 
mínimo dentro del hormigón ya vertido. Se mantendrán las características de los lodos, se 
recuperarán correctamente y se hará un vertido controlado de residuo. Se renovarán los 
lodos cuando su contenido en arena sea superior al 3 % o cuando su viscosidad Marsh sea 
superior a 45 s. 
2.4-barrenados: No se deben realizaran pilotes de barrena continua para pilotes aislados, la 
inclinación del pilote sea mayor de 6º, existan capas de terreno inestable con un espesor 
mayor que 3 veces el diámetro del pilote, en zonas de riesgo sísmico o que trabajen a 
tracción. En pilotes barrenados, cuando el hormigonado se realice por el tubo central de la 
barrena, será continuo y una vez terminado se introducirá la armadura en el hormigón 
fresco. Durante la extracción de la barrena, el hormigón bombeado se mantendrá en 
contacto con el extremo inferior de ésta. Los pilotes de barrena continua se consideran 
adecuados los controles indicados en la tabla 12 de la norma UNE-EN 1536.  

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
1- Pilotes hormigonados “in situ”:   
Controles durante la ejecución, según la norma UNE-EN 1536: a) control del replanteo; b) 
control de la excavación; c) control del lodo; d) control de las armaduras;  e) control del 
hormigón.  
Tipos de ensayos de control:  
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• ensayos de integridad: verificar la continuidad del fuste del pilote y la 
resistencia mecánica del hormigón. Tipos: a) transparencia sónica; b) impedancia 
mecánica; c) sondeos mecánicos a lo largo del pilote. 

• ensayos de carga (estáticos o dinámicos).  
 El número de ensayos no debe ser inferior a 1 por cada 20 pilotes, salvo:  

 pilotes aislados con diámetros entre 45 y 100 cm: 2 por cada 20 pilotes.  
 pilotes aislados de diámetro superior a 100 cm: a 5 por cada 20 pilotes.  

En encepados se controlará el canto, distancia de la cara del pilote a la del encepado, 
plano del cerco y separación entre planos del cerco. 
Se hará un control en general del diámetro de la entubación, del azuche, de la barrena y 
del diámetro útil de perforación. Por cada pilote se hará un control de profundidad de 
perforación, longitud de la camisa perdida, verticalidad, y de la hinca. Por cada grupo de 
pilotes se hará un control de su disposición, número y diámetro. Por cada 3 grupos de 
pilotes se hará un control de la entrega de los pilotes al encepado, espesor del tapón de 
gravas, profundidad y rechazo, y del descabezado. 
Ensayos de pilotes ejecutados:  
1 Los ensayos de pilotes se pueden realizar para: a) estimar los parámetros de cálculo; b) 
estimar la capacidad portante; c) probar las características resistente-deformacionales en 
el rango de las acciones especificadas; d) comprobar el cumplimiento de las 
especificaciones; e) probar la integridad del pilote. 
2 Los ensayos de pilotes pueden consistir en: a) ensayos de carga estática; b) ensayos de 
carga dinámica, o de alta deformación; c) ensayos de integridad; d) ensayos de control. 
Para edificios de categoría C-3 y C-4, en pilotes prefabricados, se considera necesaria la 
realización de pruebas dinámicas de hinca contrastadas con pruebas de carga.  

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se realizará midiendo la longitud realmente ejecutada después del 
descabezado. 

PANTALLAS 

Descripción 
Son elementos de contención de tierras para realizar excavaciones verticales en aquellos 
casos en los que el terreno u otras estructuras en las inmediaciones, no serían estables sin 
sujeción. Se construyen desde la superficie del terreno previamente a la ejecución de la 
excavación y trabajan fundamentalmente a flexión. Alcanzan una profundidad bajo el 
fondo de excavación que no es pequeña en relación con la altura libre de la pantalla 

Materiales 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a 
poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08.  
• Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. Debe 

poseer las siguientes cualidades: alta capacidad de resistencia a la segregación; alta 
plasticidad y buena compacidad; buena fluidez; capacidad de autocompactación; 
suficiente trabajabilidad durante todo el proceso de puesta en obra. Cumplirá con el 
contenido mínimo de cemento que será de 325 Kg/m3 para el vertido en seco y  375 
Kg/m3  para el hormigonado sumergido. Además cumplirá con la tabla 6.5 del DB-SEC en 
la que establece el contenido mínimo de cemento en función de la dimensión máxima 
de los áridos según la norma UNE-EN 1538. La relación agua-cemento será aprobada 
explícitamente por el Director de obra y debe estar comprendida entre 0,45 y 0,6. El 
contenido de finos de diámetro < 0,125 mm (cemento incluido), cuando el diámetro del 
árido grueso sea inferior a 16 mm será un mínimo de 450 kg/m3 y 400 kg/m3 en el resto de 
los casos. 
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Puesta en obra 
Para pantallas continuas se consideran aceptables las especificaciones constructivas 
recogidas en la norma UNE-EN 1538. 
Se analizarán los siguientes aspectos de la obra: ejecución de la pantalla; fases de la 
excavación; introducción de los elementos de sujeción o de los anclajes; disposición de los 
elementos de agotamiento; sujeción de la pantalla; eliminación de los elementos 
provisionales de sujeción o de los anclajes.  
Se apuntalarán los muretes guía hasta la excavación del panel correspondiente. La 
distancia entre muretes guía debe ser entre veinte y cincuenta milímetros superior al 
espesor de la pantalla proyectada. 
La consistencia del hormigón fresco justo antes del hormigonado debe corresponder a un 
asiento del cono de Abrams 17-22 cm. La docilidad será suficiente para garantizar una 
continuidad en el hormigonado, y adecuada compactación por gravedad. Se ha de 
asegurar que la docilidad y fluidez se mantiene durante todo el proceso de hormigonado 
para garantizar que no se produzcan fenómenos de atascos en el tubo Tremie, durante 
todo el periodo de hormigonado de cada panel. 
Se procederá al hormigonado cuando la perforación esté limpia y las armaduras se 
encuentren en la posición prevista.  
El hormigón rellenará la sección completa, sin vacíos, bolsas de aire o agua, coqueras. Se 
evitará el lavado y la segregación del hormigón fresco. Es conveniente tener una 
separación mínima entre barras no inferior a cinco veces el diámetro del árido. El tubo 
Tremie será estanco, de diámetro constante, y cumplirá las siguientes condiciones: el 
diámetro interior será mayor de seis veces el tamaño máximo del árido y mayor de ciento 
cincuenta milímetros; el diámetro exterior no podrá exceder del mínimo de 0,50 veces la 
anchura de la pantalla y 0,80 veces la anchura interior de la jaula de armaduras de 
pantallas; se mantendrá en la parte interior liso. Se limitará el recorrido horizontal a dos 
metros y cincuenta centímetros. El tubo Tremie debe estar siempre inmerso en el hormigón 
por lo menos tres metros. El hormigonado debe realizarse sin interrupción, debiendo el 
hormigón que circula hacerlo dentro de un período de tiempo equivalente al 75 % del 
comienzo de fraguado.  El hormigonado se prolongará hasta que supere la cota superior 
prevista en proyecto.  

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se realizará control del replanteo, nivelado y dimensiones, desplome del fuste, de la 
distancia entre juntas y de las juntas su anchura, perfil, separador y sellado. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
La medición se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación de las condiciones estructurales del muro, así como de las 
condiciones del entorno al mismo, contará con la intervención de un técnico. 
Se revisará anualmente, tras el periodo de lluvias, los paramentos, drenajes y terreno 
colindante. Las juntas y su sellado al igual que el estado general del muro deben ser 
revisadas cada 5 años por un técnico competente. 
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2.4 ESTRUCTURA 
 

FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO 

Descripción 
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de 
hormigón armado. La norma básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Materiales 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a 
poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08. 
• Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08, RC-16, normas armonizadas UNE-EN 197 

y RD 1313/1988. Se emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior y en cualquier 
caso, el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del 
hormigón. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el 
anejo IV del RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales 
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa del 
sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos 
de la humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo 
y/o clase de resistencia distintos. 
El almacenamiento del cemento se prolongará en obra durante un máximo de 3 meses, 2 y 
1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se 
comprobará que las características del cemento siguen siendo adecuadas mediante 
ensayos según anejo VI del RC-16 
Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo 
en cuenta lo especificado en el anejo VIII del RC-16 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar 
particularmente que no se emplearán cementos de albañilería para la fabricación de 
hormigones. Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con 
aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará cemento resistente a los mismos. Del mismo 
modo hormigones en contacto con agua de mar requerirán cementos aptos para el 
mismo. 
• Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08. 
El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente 
perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la 
protección de las armaduras frente a la corrosión. Cuando no sean potables, no posean 
antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo 
justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno pH, 
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas 
solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. Se prohíbe el uso de aguas de mar 
o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado. 
• Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08. 
Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas 
apropiadas que dispongan de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones 
químicas, físico-mecánicas, de granulometría, tamaño y forma indicadas en artículo 28 de 
la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 12620, en caso de duda, el fabricante deberá 
realizar ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o 
químicos. En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 
previamente que son estables. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros 
oxidables. 
Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Dirección Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el 
marcado CE y la declaración de prestaciones. 
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de 
sus fracciones. 
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Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de 
la Dirección Facultativa, se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido, 
procederá de hormigón no admitiéndose materiales de otra naturaleza y adaptará sus 
características a lo expresado en el anejo 15 de la EHE-08. 
La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-
08. 
• Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas 

armonizadas UNE-EN 934-2. Básicamente se contemplan: reductores de agua, 
modificadores del fraguado, inclusores de aire y multifuncionales. 
El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado 
en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin 
perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro 
para las armaduras. 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y 
que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante 
suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la 
preceptiva declaración de prestaciones. 
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se 
seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será 
informado de la posible incorporación de aditivos en obra. 
• Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08. 
Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación, exclusivamente en central, podrán 
ser cenizas volantes o humo de sílice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y su 
empleo contará con el visto previo de la Dirección Facultativa. La cantidad máxima de 
cenizas volantes adicionadas será del 35 % del peso del cemento y de humo de sílice del 
10 %. 
No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la 
durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán 
las especificaciones indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08. 
• Armaduras: 
Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 32 de la EHE-
08. Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán una 
sección equivalente no inferior al 95,5% de la nominal. Las características mecánicas 
mínimas estarán garantizadas por el fabricante según la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se 
suministrarán con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en normas 
UNE-EN y llevarán grabadas las marcas de identificación de acuerdo con dichas normas. 
Las mallas electrosoldadas se fabricarán con barras o alambres corrugados que no se 
mezclarán entre sí por distintas tipologías de acero y cumplirán lo dispuesto en el artículo 
33.1.1 de la EHE-08. 
Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 de la EHE-08. 
Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o 
cordones.  El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los 
ensayos de control de producción correspondientes a la partida servida de los ensayos 
correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, que 
justifiquen que el acero cumple las características exigidas por la EHE-08. Además irá 
acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del certificado específico de 
adherencia. 
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su 
fabricación por lo que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, 
humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su utilización, 
las armaduras deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como 
grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena 
conservación o su adherencia. 

Puesta en obra 
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y 
NCSE-02. 
Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el 
transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 
En el corte de la ferralla se pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no estando 
permitido el uso del arco eléctrico, sopletes u otros métodos que alteren las características 
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físico-metalúrgicas del material. El despiece, enderezado, corte y doblado de las barras se 
hará de acuerdo al artículo 69.3 de la EHE-08. Los empalmes de armaduras en obra 
deberán realizarse con la aprobación expresa de la dirección facultativa y los realizados 
por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 
36832, las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con viento intenso, lluvia o 
nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se 
llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una temperatura 
igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con 
recubrimientos epoxídicos. Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 69.8.2 EHE-
08, para garantizar la posición de las armaduras y los recubrimientos. 
El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 71 de la 
EHE-08 pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se 
denomina hormigón preparado. El hormigón deberá quedar mezclado de forma 
homogénea empleando la dosificación de todos sus componentes por peso, según lo 
dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el árido bien recubierto de pasta de 
cemento. La dosificación mínima de cemento será la señalada en 37.3 EHE-08. El hormigón 
no experimentará, durante el transporte, variación sensible en las características que 
poseía recién amasado. 
Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 
momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los 
datos indicados en el anejo 21 de la EHE-08. El fabricante de este hormigón deberá 
documentar debidamente la dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la 
Dirección de la Obra. En hormigones fabricados en central ubicada en obra el constructor 
dejará un libro de registro a disposición de la dirección facultativa firmado por persona 
física en el que constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia 
al documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de amasadas 
empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados. 
El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón 
no debe ser mayor de una hora y media para hormigón sin promotores o retardadores de 
fraguado y en ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 
principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la adición de agua en obra al 
hormigón. Se puede añadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se 
sobrepasen los límites establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante. En el vertido 
y colocación de las masas se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 
disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede 
hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten 
el golpeo del hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la 
Dirección de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. La compactación de 
hormigones se realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto 
cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. Se realizará según lo 
expuesto en 71.5.2 EHE-08. 
Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las 
tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las 
zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar 
de las juntas deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. Antes de reanudar el 
hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y 
se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, se humedecerá la 
superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes dañadas por el hielo empleando 
promotores de adherencia si fuese necesario. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, 
temperaturas superiores a 40º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º 
C en las próximas 48 horas. Si el hormigonado es imprescindible se adaptarán las medidas 
pertinentes y se contará con la autorización expresa de la Dirección Facultativa y el 
fabricante. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse 
el mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo 
necesario en función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de 
humedad del ambiente, etc. según lo especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el 
curado se realiza por riego directo, no producirá deslavado. En caso de optar por la 
protección del hormigón con recubrimientos plásticos, agentes filmógenos o similares 
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ofrecerán las suficientes garantías y no resultarán perjudiciales para las prestaciones del 
hormigón endurecido o posteriores recubrimientos. 
Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales para 
las propiedades o el aspecto del hormigón y no perjudicarán a la posterior aplicación de 
revestimientos. Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, gasóleo u otros 
productos no apropiados. Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades 
que perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados en 
79.1 de la EHE-08 que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y que desarrollará 
el plan de control que se incluye en proyecto. La Dirección Facultativa podrá disponer en 
cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos adicionales. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-
16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del 
marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios 
firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de 
calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la 
recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. 
Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar certificado de 
ensayo con antigüedad inferior a 6 meses según los dispuesto en 85.3 EHE-08. 
Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de calidad con 
reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizarán ensayos según 87 EHE-08. 
En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizará control 
experimental del para comprobar características mecánicas, adherencia, dimensiones o 
de soldadura. 
Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en el 
artículo 86 EHE-08. Los ensayos de docilidad serán según UNE-EN 12350 y los de resistencia y 
resistencia a la penetración de agua según UNE-EN 12390. 
Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias 
especificadas en 86.4 y anejo 20 EHE-08. 
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo 
comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, 
comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, 
encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o 
dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos. 
• Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ. 
• Resistencia característica del hormigón según EHE-08. 
• Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08. 
• Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 
Material Transmitancia (W/m2 K) Absortivida

d 
Hormigón armado 5,7 0,7 
Hormigón en masa 4 0,7 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
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ESTRUCTURA de HORMIGÓN ARMADO 

Descripción 
Estructuras constituidas por elementos de hormigón armado con barras de acero: vigas, 
pilares, forjados con nervios, viguetas o semiviguetas y losas. 

Materiales 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a 
poner en obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08.  
• Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 
• Elementos para forjados cumplirán con las especificaciones establecidas en la EHE-08. 
En el caso de utilizar forjados de viguetas de hormigón prefabricado, viguetas y bovedillas 
contarán con marcado CE según lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 15037 y se 
facilitará la declaración de prestaciones. 
En el caso de utilizar elementos prefabricados de hormigón para forjados nervados 
compuestos por una placa superior y uno o más nervios longitudinales dispondrán de 
marcado CE según lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 13224. 
Del mismo modo, la utilización de elementos prefabricados de hormigón en vigas y pilares 
requerirá la presentación de la declaración de prestaciones relativa a su marcado CE 
según UNE-EN 13225. 
En caso de empleo de placas alveolares prefabricadas dispondrán del marcado CE según 
la norma armonizada UNE-EN 1168 aportando declaración de prestaciones en el suministro. 
En caso de puesta en obra de prelosas prefabricadas para forjados se aportará 
declaración de prestaciones según marcado CE con las condiciones indicadas en la 
norma armonizada UNE-EN 13747+A1. 

Puesta en obra 
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y 
NCSE-02. 
Los encofrados se realizarán según las indicaciones del artículo 68 de la EHE-08, debiendo 
ser estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, rígidos para que se 
cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y 
podrán desmontarse fácilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni daños en el 
hormigón. Han de estar limpios y húmedos antes de verter el hormigón y el empleo de 
desencofrante ha de contar con autorización de la dirección de obra. Se prohíbe el uso de 
aluminio en moldes. 
Para la puesta en obra de cimbras, encofrados y apuntalamientos el constructor se 
ajustará a lo dispuesto en el punto 68.2, 68.3, 73 y 74 de la EHE-08 ejecutándose 
preferentemente de acuerdo a la norma EN 12812. Los puntales se dispondrán sobre 
durmientes y las cimbras se arriostrarán en las 2 dirección para garantizar adecuada 
respuesta ante esfuerzos horizontales. Los movimientos serán inferiores a 5 mm locales y a 
1/1000 de la luz para el conjunto. Los tiempos de desencofrado se adoptarán según lo 
expuesto en el artículo 74 de la EHE-08. 
No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección Facultativa, una vez se 
hayan revisado las armaduras. 
La elección del tamaño máximo del árido de los hormigones vendrá determinada por las 
indicaciones del fabricante del forjado y las condiciones de la estructura según 28.3.1 EHE-
08. 
Los forjados unidireccionales se regarán antes del hormigonado que se realizará en el 
sentido de los nervios y en un solo proceso tanto los nervios como la losa superior. Se 
seguirán las instrucciones indicadas por el fabricante para la manipulación y 
almacenamiento de viguetas y losas cuidando de retirar aquellos elementos que resulten 
dañados con su capacidad portante afectada. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que 
pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. 
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y 
se ajustará a las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos 
especialmente diseñados para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del 
hormigón, no introducirán corrosión en las armaduras, serán tan impermeables como el 
propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo 
u otros elementos residuales de la obra. 
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Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08. 
El apoyo de forjados sobre la estructura se realizará según lo expuesto en el punto 7 del 
anejo 12 de la EHE-08 y las recomendaciones de la norma UNE-EN 15037. Los 
enfrentamientos de nervios en los apoyos garantizarán la continuidad de los mismos con 
una desviación máxima de 5 cm. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo 
comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, 
comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, 
encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o 
dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales. 
Se comprobará la situación de los elementos, las distancias a otros elementos, flechas, 
deformación bajo carga, adherencia entre el hormigón y el acero, uniones con otros 
elementos, apoyos, coincidencia con pilar inferior, entrevigado de la sección, pandeo, 
desplome, planeidad, horizontalidad, formación de huecos, anclajes. 
Las viguetas llevarán marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus 
características. 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Elementos estructurales de hormigón armado volumen realmente ejecutado. Las planchas 
en superficie teórica descontando huecos mayores de 1 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La modificación de cargas, realización de taladros o perforaciones se realizarán previa 
consulta con un técnico. 
Se revisará anualmente la posible aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes, 
desconchados en revestimientos del hormigón, humedades, degradación del hormigón, 
abombamiento de techos, puertas y ventanas que no cierran... debiendo ser comunicadas 
a un técnico especialista en caso de detectarse. 
Cada 10 años se realizará limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo 
de raíces y agua. En función de la contaminación y la suciedad a la que se vean expuestos 
estos elementos, se deberá realizar con mayor o menor frecuencia. 
Cada 10 años se inspeccionará la estructura por técnico especialista. 
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2.5 CERRAMIENTOS 
 

FÁBRICAS 

 

CERÁMICA 

Descripción 
Cerramiento de fábrica formado por ladrillos cerámicos unidos con mortero. 

Materiales 
• Ladrillos: 
Contarán con marcado CE e irán acompañados de la declaración de prestaciones según 
la norma armonizada UNE-EN 771-1. 
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en 
dimensiones y forma. No presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados. 
• Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas 
armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para albañilería u otros 
cementos comunes a excepción del CEM I y CEM III. 
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE 
y estará disponible la declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán 
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el 
anejo IV del RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales 
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa del 
sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos 
de la humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo 
y/o clase de resistencia distintos. 
Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, manipulación 
y almacenamiento mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, 
o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el 
cumplimiento del marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, 
físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 
13139. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, 
el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el 
empleo de agua para el hormigón. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado 
y dispondrá de marcado CE aportando la declaración de prestaciones según norma 
armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su 
incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante y la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas. 
Se empleará mortero para fábricas M-7,5 o superior. 
• Hormigón armado: 
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberá 
cumplir con las características dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el 
hormigón armado. 
• Bandas elásticas: 
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar 
fisuras o mejorar el aislamiento acústico. Puede ser una plancha de madera, fieltro 
bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc. 
• Armaduras: Además de los aceros establecidos en la EHE-08, se consideran aceptables 

los aceros inoxidables según UNE ENV 10080, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3 y para pretensar 
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según la EN 10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de acero contarán con 
marcado CE conforme a lo expuesto en norma UNE-EN 845-3. 
• Componentes auxiliares: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Dispondrán 

de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las 
condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 845-1. 
• Sellantes: Para el sellado de juntas de dilatación o ejecución. Justificarán marcado CE 

con declaración de prestaciones según UNE-EN 15651-1. 
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 
Material Resistencia 

térmica 
(m2 K/W) 

Índice de 
reducción 
acústica 
ponderado 
(dBA) 

Densidad 
(Kg/ m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de 
agua 

Tabique L. Hueco 
sencillo 

0,09 34 1000 10 

Tabique L. Hueco 
doble, tabicón 

0,16 36 930 10 

Tabique L. Hueco 
doble gran formato 

0,33 35 630 10 

½ pie L.Perforado 0,21 40 1020 10 
1 pie L.Perforado 0,41 52 1150 10 
½ pie L.Macizo 0,12 43 2170 10 
1 pie L.Macizo 0,17 55 2140 10 
En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las 
características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

Puesta en obra 
Los ladrillos y bloques se colocarán mojados, según el aparejo indicado y quedando las 
juntas completamente llenas de mortero. Si fuera necesario rectificar la posición de algún 
ladrillo se quitará éste retirando también el mortero. No se utilizarán piezas menores a 
medio ladrillo. 
Las fábricas se ejecutarán en hiladas horizontales. Los encuentros de esquinas o con otros 
muros se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. Una vez 
ejecutadas se protegerán de la lluvia, calor, viento y heladas. 
Quedarán planas y aplomadas, y si se colocan sobre forjado, al menos 2/3 del ladrillo 
apoyarán en forjado. Se cuidará de disponer las juntas de dilatación según proyecto o con 
un máximo de 20 m. Se mantendrán las juntas estructurales. Sin autorización expresa del 
Director de Obra se prohíbe en muros de carga la ejecución de rozas horizontales. 
Las rozas se harán a máquina con una profundidad máxima de 4 cm. y se rellenarán por 
completo con mortero. En ningún caso se taladrará por completo la fábrica para recibir 
una instalación y en el caso de que haya instalaciones a ambos lados, se cuidará de que 
no coincidan. 
Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente adheridas al 
forjado o a los paramentos verticales con morteros apropiados y en su ejecución se 
extremará la precaución para que no queden puntos sin banda elástica que resulten 
puentes acústicos. 
La ejecución de la fábrica comenzará desde la primera planta a la última disponiendo 2 
cm. entre la última hilada y el forjado que se rellenará como mínimo 24 horas después. 
El recibido de cercos y elementos de carpintería será estanco de manera que se garantice 
un óptimo aislamiento acústico. 
Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de 
elementos separadores verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del 
DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
Las fábricas se armarán horizontalmente donde pudieran fisurarse. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Si los ladrillos tienen el certificado de calidad reconocido la dirección de obra sólo 
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comprobará los datos del albarán y del empaquetado, de otro modo se harán los ensayos 
de recepción según normas UNE, de dimensiones, defectos, succión de agua, masa, 
eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresión. 
Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo 
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentación: albarán, 
etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de 
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no 
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en 
caso que lo exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o 
complementarios según anejo VIII del RC-16. Se identificarán el tipo y clase de cales y, 
podrán realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de 
calidad reconocido. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 
hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias 
orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08 
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiéndose 
realizar ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 
según EHE-08. 
De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se podrán realizar 
ensayos de resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido 
aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 
Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y refuerzos y 
la protección de la fábrica admitiendo tolerancias de: 
- replanteo: +-10 mm entre ejes parciales o +-30 entre ejes. 
- desplomes: +-10 mm por planta y a +-30 mm en la altura total. 
- espesores: -10 a +15 mm 
- en altura: +-15 mm en las parciales y +-25 mm en las totales. 
- distancias entre ejes: +-10 mm entre ejes parciales o +-20 mm  entre ejes extremos. 
- horizontalidad: +-2 mm por m. 
- planeidad (medida en regla de 2 m): +-10 mm en paramentos para revestir +-5 mm en 
paramentos sin revestimiento. 
- tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Fábricas superiores a 1 asta se medirán en volumen e inferiores por superficie ejecutada 
deduciendo huecos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Anualmente se revisará la aparición de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, 
humedades, deterioro del material de sellado de las juntas... y en su caso se pondrá en 
conocimiento de técnico especialista. 
Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con ácidos 
apropiados diluidos y cepillo, evitando en todo caso las limpiezas por chorro de arena. 
Cada 5 años se realizará una revisión por técnico especialista. 



Projecte bàsic i d’execució de la segona fase del Centre de Formació Integrat al Recinte Firal de Figueres 

ALONSO BALAGUER I ARQUITECTES ASSOCIATS 
 

MUROS CORTINA 

Descripción 
Cerramiento de edificios constituido por una estructura auxiliar que pasa por delante de la 
estructura del edificio y sobre la que se acoplan los elementos ligeros de cerramiento. Está 
compuesta por elementos prefabricados de vidrio, acero, aluminio, plásticos, etc. 

Materiales 
El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del 
marcado CE, para ello se pondrá a disposición de la Dirección Facultativa la declaración 
de prestaciones. Deberá indicar las condiciones de reacción, resistencia y propagación al 
fuego, estanquidad al agua, resistencia al peso propio, al viento, al impacto, al choque 
térmico y a la carga horizontal, transmitancia térmica, permeabilidad al aire y atenuación 
al ruido según lo señalado en la norma armonizada UNE-EN 13.830. 

• Estructura auxiliar: 
La estructura auxiliar puede estar formada sólo por montantes verticales o además 
travesaños horizontales debiendo estar protegidos contra la corrosión. No presentarán 
defectos de deformación, abolladura o rayas y contará con los elementos necesarios para 
el anclaje. 
Puede estar hecha de aluminio (2 mm. de espesor), acero conformado (0,80 mm.), acero 
inoxidable (1,50 mm.), PVC... y debe resistir el peso del muro cortina correspondiente a una 
planta. 

• Elementos de cerramiento: 
Para el sistema de montantes verticales y travesaños horizontales, serán elementos opacos 
y/o transparentes que se acoplan individualmente y por separado sobre la estructura 
auxiliar. Para el sistema de sólo montantes verticales, se colocarán paneles completos, 
ejecutados en taller, formados por elementos opacos y/o transparentes montados sobre 
bastidor y que se acoplan sobre los montantes. 
Los elementos opacos consisten en dos placas con un material higroscópico entre ellas, 
resistentes a la abrasión y a los agentes atmosféricos. 

• Base de fijación: 
Perfil de acero galvanizado provista de los elementos necesarios para el acoplamiento con 
el anclaje, y tendrá la resistencia suficiente para soportar el peso de los elementos del muro 
cortina separadamente, planta por planta. 

• Anclaje: 
Perfil metálico con protección galvánica, provisto de los elementos necesarios para el 
acoplamiento con la base de fijación, de forma que permita el reglaje de los elementos 
del muro cortina en tres direcciones. Absorberá los movimientos de dilatación del edificio y 
tendrá la resistencia suficiente para soportar el peso de los elementos del muro cortina 
separadamente, planta por planta. 

• Juntas y sellados: 
Se emplean para garantizar la estanquidad del muro y serán de materiales resistentes a la 
intemperie y compatibles con el material de la carpintería. Los sellantes para 
acristalamiento no estructural justificarán marcado CE con declaración de prestaciones 
según UNE-EN 15651-2. 

Puesta en obra 
La puesta en obra se realizará de acuerdo con la NTE FC, NTE FV y normas UNE-EN. 
Las bases de fijación quedarán empotradas en la cara superior de forjado, aplomadas y 
niveladas. Los anclajes se fijarán a las bases de manera que permitan el reglaje del 
montante una vez colocado. Los montantes se unirán a los anclajes por su parte superior, 
permitiendo la regulación en sus tres direcciones. Entre montantes, entre montantes y 
travesaños, y entre montantes y el panel completo de cerramiento, quedará una junta de 
dilatación mínima de 2 mm/m. 
La carpintería estará diseñada de forma que los componentes metálicos alcancen un 
enlace equipotencial y se conecten al anillo más cercano del circuito de tierra del edificio. 
El circuito no excederá de 10 Ohmios. 
El elemento de cerramiento se fijará sobre el módulo del muro cortina mediante junquillos a 
presión u otros sistemas y una vez colocado, será estanco al agua y al aire. La fijación 
puede ser mecánica, con piezas metálicas que se introducen en taladros en el vidrio, o 
mediante silicona estructural, con una fijación elástica mediante adhesivos. 
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Los vidrios siempre tendrán los bordes tratados. Si el sistema de fijación es mediante silicona 
estructural, la unión entre vidrios y bastidores se hará en taller. 
Las juntas se sellarán en todo su perímetro, que estará limpio y seco, y se realizará a 
temperaturas superiores a 5º C. 
A lo largo de los encuentros del muro cortina con los elementos de obra gruesa, así como 
en la unión con elementos de cerramiento y carpinterías se colocará una junta preformada 
estanca al aire y al agua, y que permita los movimientos de dilatación del muro cortina. 
Los vidrios no han de ponerse en contacto con metal, hormigón u otro vidrio y en cualquier 
caso cumplirán con lo dispuesto para este material en su apartado de este pliego. 
Se aportará un manual  con recomendaciones para el mantenimiento y procedimientos 
para la sustitución de componentes. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Los materiales contarán con certificados de calidad reconocidos. 
Se identificarán los perfiles y se comprobará su material, dimensiones, características, 
protección y acabados. A los perfiles de aluminio anodizado se les harán ensayos de 
características físicas como dimensiones, espesor y calidad del sellado del recubrimiento 
anódico. A los perfiles laminados y chapas se les harán ensayos de tolerancias 
dimensionales, límite elástico, resistencia, alargamiento de rotura, doblado simple, dureza 
Brinell, y análisis químicos. 
A los vidrios se les harán ensayos dimensionales, de características mecánicas, térmicas, 
acústicas y durabilidad. 
Por cada planta se hará un control comprobando la colocación de los elementos, 
posición, distancias relativas, fijaciones, uniones entre diferentes elementos, juntas, sellados, 
etc. 
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido 
aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 
Las tolerancias máximas admitidas serán: 

• espesor de vidrio: 1 mm. 
• otras dimensiones de vidrio: 2 mm. 
• desplomes: +-1 cm. en bases de fijación y +-2 % en montantes y travesaños. 
• desniveles: +-2,5 en bases de fijación y +-2% en montantes y travesaños. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La limpieza y mantenimiento depende del material, se realizará cada 3 meses y estará en 
manos de personal cualificado. 
Revisión general de juntas, paneles y elementos de sujeción cada 3 años por técnico. 
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2.6 TABIQUERÍAS y DIVISIONES 
 

LADRILLO CERÁMICO 

Descripción 
Divisiones fijas sin función estructural, de fábrica de ladrillos cerámicos unidos mediante 
mortero, para separaciones interiores. 

Materiales  
• Ladrillos: 

Irán acompañados de la declaración de prestaciones necesarias para el marcado CE 
según la norma armonizada UNE-EN 771-1. 
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en 
dimensiones y forma. No presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados. 

• Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas 
armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para albañilería u otros 
cementos comunes a excepción del CEM I y CEM III. 
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE 
y estará disponible la declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán 
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el 
anejo IV del RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales 
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa del 
sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos 
de la humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo 
y/o clase de resistencia distintos. 
Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, manipulación 
y almacenamiento mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, 
o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el 
cumplimiento del marcado CE. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, 
el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el 
empleo de agua para el hormigón. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado 
y dispondrá de marcado CE aportando la declaración de prestaciones según norma 
armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su 
incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de 
garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones 
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 
Se empleará mortero para tabiquerías M-5 o superior. 

• Bandas elásticas: 
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar 
fisuras o mejorar el aislamiento acústico. Puede ser una plancha de madera, fieltro 
bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc. 
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 
Material Resistencia 

térmica 
(m2 K/W) 

Índice de 
reducción 
acústica 
ponderado 
(dBA) 

Densidad 
(Kg/ m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de 
agua 

Tabique L. Hueco 
sencillo 

0,09 34 1000 10 
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Tabique L. Hueco 
doble, tabicón 

0,16 36 930 10 

Tabique L. Hueco 
doble gran formato 

0,33 35 630 10 

½ pie L.Perforado 0,21 40 1020 10 
1 pie L.Perforado 0,41 52 1150 10 
½ pie L.Macizo 0,12 43 2170 10 
1 pie L.Macizo 0,17 55 2140 10 
En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las 
características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

Puesta en obra 
Con el fin de evitar fisuraciones debidas a los movimientos de la estructura, la puesta en 
obra se realizará preferentemente desde las plantas superiores hacia las inferiores. Entre la 
hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento se dejará 
una holgura de 2 cm. que se rellenará posteriormente y al menos transcurridas 24 h., con 
pasta de yeso, y en cualquier caso después de haber tabicado las plantas superiores. No 
se harán uniones solidarias entre el tabique y la estructura. 
Los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos. Se colocarán miras 
aplomadas distanciadas 4 m. como máximo. Los ladrillos se colocarán en hiladas 
horizontales, con juntas de 1 cm. de espesor procurando que el nivel superior de los 
premarcos coincida con una llaga horizontal. En caso de no poder ejecutar la fábrica de 
una sola vez, se dejará la primera unidad escalonada o se dejarán enjarjes. 
La superficie de colocación deberá estar limpia y nivelada y se situará una banda elástica 
si así lo considera la dirección de obra en función de la previsión de movimientos menores 
de la estructura. 
Las rozas se harán a máquina con una profundidad máxima de 4 cm. en ladrillo macizo o 1 
canuto en hueco y se rellenarán por completo con mortero o pasta de yeso. En ningún 
caso se taladrará por completo el tabique para recibir una instalación y en el caso de que 
haya instalaciones a ambos lados, se cuidará de que no coincidan. 
Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente adheridas al 
forjado o a los paramentos verticales con morteros apropiados y en su ejecución se 
extremará la precaución para que no queden puntos sin banda elástica que resulten 
puentes acústicos. 
Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de 
elementos separadores verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del 
DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 
En huecos mayores que 1 m., serán necesarios elementos resistentes en los dinteles. 
No se levantarán las fábricas si hay viento superior a 50 km../h. y no están protegidas del 
mismo o si la temperatura no está comprendida entre 5 y 38 º C. 
El tabique quedará plano y aplomado, tendrá una composición uniforme en toda su altura 
y no presentará ladrillos rotos ni juntas no rellenas de masa, tanto horizontales como 
verticales. Una vez ejecutado se protegerá de la lluvia, calor y heladas. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Si los ladrillos tienen certificado de calidad reconocido, la dirección de obra sólo 
comprobará los datos del albarán y del empaquetado, de otro modo se harán los ensayos 
de recepción indicados en normas UNE, de dimensiones, defectos, succión de agua, masa, 
eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresión. 
Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo 
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentación: albarán, 
etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de 
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no 
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en 
caso que lo exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o 
complementarios según anejo VIII del RC-16. Se identificarán el tipo y clase de cales y, 
podrán realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de 



Projecte bàsic i d’execució de la segona fase del Centre de Formació Integrat al Recinte Firal de Figueres 

ALONSO BALAGUER I ARQUITECTES ASSOCIATS 
 

calidad reconocido. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 
hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias 
orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. 
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se harán ensayos 
de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 
ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 
envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 
En los cercos se controlorá el desplome, escuadría y fijación al tabique del cerco o 
premarco, y de la distancia entre cercos y rozas. Cada 25 m.² de tabique se hará un 
control de planeidad, desplome, unión a otros tabiques  profundidad de rozas. También se 
harán controles de replanteo, dimensiones del tabique, aparejo, adherencia entre ladrillos 
y mortero, y juntas de dilatación y/o de asentamiento. 
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido 
aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3.382. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• En replanteo: +-2 cm. 
• Desplomes: 1 cm. en 3 m. 
• Planeidad medida en regla de 2 m.: +-1 cm. 

• Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1. 
Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista 
con el fin de evitar posibles deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos. 
Se revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades 
que en caso de aparecer será puesto en conocimiento de un técnico en la materia. 
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YESO LAMINADO 

Descripción 
Divisiones fijas sin función estructural, constituidas por placas o paneles prefabricados de 
yeso laminado con una estructura entre placas de acero galvanizado o madera y que 
pueden llevar aislantes térmico-acústicos en su interior. 

Materiales 
• Placas y paneles prefabricados: 
Placas con un alma de yeso revestido con cartón por ambas caras y paneles formados por 
dos placas unidas mediante cola a un alma celular de lana de roca, fibra de vidrio o 
cartón. El yeso puede llevar aditivos hidrófugos, que aumenten la dureza, resistentes al 
fuego, etc. Su contenido de humedad será inferior al 10% en peso. 
Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como 
fisuras, abolladuras, asperezas y se cortarán sin dificultad. 
Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie y el 
fabricante las suministrará correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE 
aportando la declaración de prestaciones declarando reacción al fuego, permeabilidad 
al vapor de agua, resistencia a la flexión, al impacto y térmica y absorción y aislamiento 
acústico según norma UNE-EN 520 y para paneles divisores de sectores de incendio o 
protectores de la estructura informe de ensayo inicial de tipo expedido por laboratorio 
notificado con valores de resistencia y reacción al fuego. 
También pueden ser empleadas placas de yeso laminado reforzado con fibras en cuyo 
caso contarán con marcado CE según UNE-EN 15283-1+A1 especificando características 
mecánicas, comportamiento frente al fuego, propiedades acústicas, permeabilidad al 
vapor de agua, resistencia térmica, sustancias peligrosas, dimensiones y tolerancias y en su 
caso capacidad de absorción de agua, dureza superficial, cohesión del alma a alta 
temperatura y resistencia al impacto. 
Las placas de yeso laminado, caso de llevar incorporado un aislamiento térmico/acústico, 
vendrán acompañados de la declaración de prestaciones de su marcado CE según UNE-
EN 13950.   
• Perfilería: 
Pueden ser de listones de madera o perfiles laminados de acero galvanizado, colocados 
horizontal y verticalmente, y con sus correspondientes accesorios para cuelgues, cruce, 
etc. 
Se podrán cortar fácilmente y no presentarán defectos como fisuras, abolladuras o 
asperezas. La unión entre perfiles o entre éstos y placas, se hará con tornillos de acero. 
Los metálicos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 14195 que quedará patente en 
materiales y albaranes. 
• Pastas: 
Adhesivos y cargas minerales, que se utilizarán como relleno de juntas y para acabado 
superficial del panel. Dispondrán de marcado CE según UNE-EN 13963 que quedará 
patente en materiales y albaranes. 
• Cinta protectora: 
De papel, cartulina o tela y absorbente pudiendo estar reforzados con elementos 
metálicos. Tendrá un ancho superior a 8 cm. y vendrá presentada en rollos y exenta de 
humedad. Se usarán para fortalecer juntas y esquinas. 
• Elementos de fijación mecánica: 
Los clavos, tornillos y grapas dispondrán de marcado CE según UNE-EN 14566+A1 
definiendo características de reacción al fuego, resistencia a flexión y emisión de 
sustancias peligrosas. 
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 
Material Conductivida

d térmica 
(W/mK) 

Índice de 
reducción 
acústica 
ponderado (dBA) 

Peso 
(Kg/ m2) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de 
agua 

12,5+48+12,5 + 
Lana 

0,48 42 22 4 

15+48+15 + Lana 0,47 44 27 4 
12,5+12,5+70+12,5+ 0,45 49 40 4 
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12,5+ Lana 
15+15+70+15+15 + 
Lana 

0,44 49 50 4 

En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las 
características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

Puesta en obra 
Su montaje se realizará según las especificaciones de las normas UNE 102040 IN y 102041 IN. 
Previo a la ejecución del tabique y tras la realización del replanteo se dispondrán reglas en 
esquinas, encuentros y a distancias máximas de 3 m. 
Si el entramado es metálico, se colocará una banda autoexpansible entre el suelo y los 
canales. 
En entramados de madera los paneles se clavarán a los listones con clavos cincados que 
atraviesen la placa sin romper el cartón exterior. 
En los entramados metálicos los precercos los constituirán montantes y los dinteles se 
reforzarán mediante canales. 
Las juntas tendrán un espesor inferior a 2 mm., y se rellenarán colocando plaste con cinta 
perforada tras lo que se plastecerá de nuevo y se lijará la superficie. El material de 
rejuntado no se aplicará con temperaturas inferiores a 0º C, ni con las placas húmedas. El 
rejuntado garantizará la estanquidad. 
Los encuentros entre tabiques y otros elementos, se rellenarán con pasta armada con esta 
misma cinta perforada o similar. Las placas se colocarán a tope con el techo, se dejarán 15 
mm. de separación con el suelo, y no se harán uniones rígidas con elementos estructurales. 
En las uniones entre tabiques no se interrumpirá la placa y no se cortarán los carriles a 
inglete. 
Si se coloca lámina impermeabilizante, se doblará de forma que abrace el tabique en "U", 
y se pegará a las caras laterales del tabique, previa imprimación de la base de asiento. 
El tabique quedará plano y aplomado y sin resaltes en las juntas. 
En el caso de instalar más de una placa atornillada a los mismos perfiles, las placas se 
colocarán contrapeadas para que no coincidan las juntas. 
Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de 
elementos separadores verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del 
DB-HR del Código Técnico de la Edificación. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Las placas de cartón-yeso y las pastas dispondrán de marcado CE y certificado de calidad 
reconocido. 
La dirección facultativa dispondrá la procedencia de hacer ensayos. A los paneles de 
cartón-yeso se le harán ensayos de aspecto, dimensiones, formato, uniformidad de la masa 
y resistencia, según normas UNE EN; a los paneles con alma celular se le harán ensayo de 
resistencia al choque según NTE-PTP; a los yesos y escayolas de agua combinada, índice 
de pureza, químicos, ph, finura de molido, resistencia a flexotracción y trabajabilidad; a los 
perfiles, de dimensiones, espesores, características, protecciones y acabado; a los de 
madera, de dimensiones, inercia, contenido de humedad, contracción volumétrica, nudos, 
fendas y acebolladuras, peso específico y dureza, según normas UNE EN. 
Se hará control de replanteo y unión con otros elementos. Por cada 50 m.² de tabique se 
hará un control de planeidad y desplome. Se controlará también la situación de huecos y 
discontinuidades, el aparejo, juntas, alojamiento de instalaciones y rozas. 
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido 
aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Desplome: 5 mm. en 3 m. de altura. 
• Replanteo: +-2 cm. 
• Planeidad medida con regla de 2 m.: 5 mm. 
• Desviación de caras de placas y paneles: 3 mm. respecto al plano teórico. 
• Desviación máxima de aristas de placas y paneles: 1 mm. respecto a la recta teórica. 
• Ángulos rectos de placas y paneles: valor máximo de su cotangente de +- 0,004 
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Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista 
con el fin de evitar posibles deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos. 
Se pueden colgar objetos de hasta 20 Kg. utilizando tacos de plástico autoexpansivos. 
Se revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades 
que en caso de aparecer será puesto en conocimiento de un técnico en la materia. 
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VIDRIO 

Descripción 
Divisiones fijas sin función estructural, constituidas por piezas de vidrio translúcido 
conformado en U, o moldeado, unidas mediante mortero armado, bastidores de PVC, etc., 
para separaciones interiores. 

Materiales 
• Piezas de vidrio: 
Las piezas de vidrio moldeado pueden estar formadas por un elemento macizo (sencillas) o 
por 2 elementos soldados entre sí con una cámara de aire (dobles). También pueden estar 
constituidas por vidrio translúcido conformado en U. Las piezas de bloques de vidrio y pavés 
de vidrio contarán con marcado CE especificando las características de seguridad en 
caso de incendio, seguridad de uso, protección contra el ruido, conservación de la 
energía y aislamiento térmico conforme a la norma UNE-EN 1051-2. 
• Armaduras: 
Serán de acero B 400 S. 
• Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas 
armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para albañilería u otros 
cementos comunes a excepción del CEM I y CEM III. 
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE 
y estará disponible la declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán 
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el 
anejo IV del RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales 
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa del 
sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos 
de la humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo 
y/o clase de resistencia distintos. 
Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, manipulación 
y almacenamiento mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, 
o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el 
cumplimiento del marcado CE. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado 
y dispondrá de marcado CE aportando la declaración de prestaciones según norma 
armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su 
incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de 
garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones 
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2. 
• Relleno elástico: 
Material elástico para juntas que permita cierto movimiento. 
• Material de sellado: 
Será imputrescible, impermeable e inalterable. 
• Bastidor: 
Los perfiles serán de PVC rígido para vidrio moldeado y de aluminio para vidrio 
conformado. Las cuñas serán de madera, de sección rectangular, menor que las juntas 
verticales y espesor de entre 5 y 10 mm.. 

Puesta en obra 
El tabique será estanco y no se verá sometido a tensiones estructurales, para ello se 
realizarán juntas perimetrales de dilatación y de estanquidad que se rellenarán con un 
material elástico y se sellarán. Se colocará una banda elástica de 3 mm. de espesor en el 
apoyo inferior del panel antes de la ejecución y en las sujeciones laterales. Antes de 
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rellenar las juntas entre baldosas de vidrio se colocarán cuñas de madera entre cada 2 
hiladas, que se retirarán una vez endurecido el mortero. El espesor mínimo de los nervios 
entre piezas de vidrio será de 1 cm., y para el nervio perimetral  será de 5 o 6 cm. en 
moldeados sencillos y de 3,5 cm. en moldeados dobles. Una vez terminado el panel se 
repasarán las juntas con pasta de cemento. 
No podrá haber contacto entre vidrios al igual que se evitará el contacto entre armaduras 
y vidrio. 
Durante la ejecución de los tabiques habrá una temperatura ambiente de entre 5 y 38 º C 
y se protegerán de la lluvia y viento superior a 50 km/h. 
Si las piezas se reciben con bastidores, éstos estarán ajustados y fijados a obra, aplomados 
y nivelados. Finalmente se cuidará que las juntas queden bien selladas. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Si la dirección facultativa lo considera conveniente a los vidrios se les harán ensayos de 
características mecánicas, energéticas, térmicas, eléctricas, de atenuación acústica y 
durabilidad. 
Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo 
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentación: albarán, 
etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de 
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no 
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en 
caso que lo exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o 
complementarios según anejo VIII del RC-16. Se identificarán el tipo y clase de cales y, 
podrán realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de 
calidad reconocido. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 
hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias 
orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. 
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se harán ensayos 
de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08. 
De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se realizarán ensayos de 
resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
Las armaduras llevarán los distintivos AENOR. 
Se harán controles de dimensiones de baldosas, anchura exterior del nervio, diámetro y 
colocación de armaduras, mortero, relleno elástico, cartón asfáltico, planeidad y 
desplome del panel, y relleno elástico y sellado de juntas de dilatación. 
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido 
aéreo o limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Planeidad entre juntas: 4 mm. por 2 m. 
• Desplome: 1/500 de la altura del panel 
• Espesor del vidrio: 1 mm. 
• Otras dimensiones del vidrio: 2 mm. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se han de colgar objetos ni realizar perforaciones, se evitará la rotura o descascarillado 
de piezas a causa de golpes y rozaduras de objetos punzantes o pesados. 
La aparición de fisuras, grietas, manchas... se pondrá en conocimiento de un técnico. 
Se revisará cada 5 años por técnico especialista. 
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2.7 CARPINTERÍA EXTERIOR 
 

ACERO 

Descripción 
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de 
perfiles de acero laminado en caliente o conformados en frío. 
Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diferentes modos o 
correderas. 

Materiales 
• Premarcos o cercos: Pueden estar realizados con perfiles de acero galvanizado o de 

madera. 
• Perfiles de acero: Serán de acero laminado en caliente o conformado en frío (espesor 

mínimo de 0,88 mm), protegidos contra la corrosión. Serán rectilíneos, sin alabeos ni 
rebabas. 

• Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, 
herrajes y juntas perimetrales. Todos ellos serán de material protegido contra la oxidación. 

• Juntas y sellados: Perimetrales a la carpintería se emplean para garantizar la estanquidad 
del muro y serán de materiales resistentes a la intemperie y compatibles con el material 
de la carpintería y muro y dispondrán de marcado CE según UNE-EN 15651-1. Los 
sellantes para acristalamiento no estructural justificarán marcado CE con declaración de 
prestaciones según UNE-EN 15651-2. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Transmitancia (W/m2 

K) 
Absortividad 

Sin rotura de puente térmico 5,7 0,7 
Con rotura de puente térmico de 4-12 mm. 4 0,7 
Con rotura de puente térmico mayor de 12 
mm. 

3,2 0,7 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

Puesta en obra 
La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la 
estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico. 
Las uniones entre perfiles se soldarán en todo el perímetro de contacto. 
Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de acero galvanizado, de  100 mm. de 
longitud y separadas 250 mm. de los extremos y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá 
como mínimo dos patillas por travesaño o larguero. El perfil horizontal del cerco, llevará 1 
taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm de los extremos, para desagüe de 
las aguas infiltradas. La hoja irá unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero 
inoxidable o galvanizado, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm. de los extremos. En 
carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3 taladros de diámetro 6 
mm., uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil horizontal inferior llevará 
1 taladro de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y el cerco existirá una cámara de 
expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. 
La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento 
suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. La 
carpintería abatible de eje horizontal llevará además un brazo retenedor articulado, que al 
abrirse la hoja la mantenga en posición, formando un ángulo de 45º con el cerco. Los 
planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado. 
En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero 
inoxidable o material sintético y provistas en la parte superior de distanciadores, evitando 
las vibraciones producidas por el viento. Los carriles permitirán el desplazamiento de las 
hojas de forma suave. Los mecanismos de cierre y maniobra podrán montarse y 
desmontarse para sus reparaciones. 
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Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado  o inoxidables conformados en frío. 
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, 
deberán ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará 
sobre superficies limpias y secas empleando materiales de sellado compatibles con la 
carpintería y la obra de fábrica. 
La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva mínima de 15 micras de 
espesor y la protección galvanizada no presentará discontinuidades ni presentará 
soldaduras o encuentros sin recubrimiento. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpintería contará con marcado CE e irá 
acompañada de la declaración de prestaciones según la norma armonizada UNE-EN 
14351, declarando expresamente comportamiento al fuego exterior, reacción al fuego, 
resistencia, infiltración de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias peligrosas, 
resistencia carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de 
maniobra, capacidad  para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones 
acústicas, transmitancia, propiedades de radiación y permeabilidad al aire. Las puertas 
industriales, comerciales, de garaje y portones sin características de resistencia al fuego 
según UNE-EN 13241. 
Los perfiles tendrán certificado de calidad reconocido. Si la dirección facultativa lo estima 
oportuno se harán ensayos de materiales según normas UNE de límite elástico, resistencia y 
alargamiento de rotura, doblado simple, resiliencia Charpy, dureza Brinell, análisis químicos, 
aspecto, medidas, tolerancias, adherencia, espesor medio, masa y uniformidad de 
recubrimiento, permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento. 
Se harán controles de carpintería de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y 
fijación a la peana y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará una 
prueba de servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades se comprobará el 
funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Desplome del cerco: 2 mm. por m. 
• Enrasado: 2 mm. 
• Altura y anchura: +-0.5 mm. 
• Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm. 
• Alabeo y curvatura: +-0,5 mm. 
• Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 

3 m. y 3 mm. si son de 2 m. o menos. 
Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales. 
En carpinterías pintadas se comprobará su estado cada 3 años renovando acabado si 
fuera necesario. 
Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando 
con posterioridad, se engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado 
general. 
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ALUMINIO 

Descripción 
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de 
perfiles de aluminio anodizado o lacado. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser 
fijas, abatibles de diversos modos o correderas. 

Materiales 
• Cerco o premarco: Podrá ser de madera o de aluminio anodizado. 
• Perfiles y chapas: Su espesor mínimo será de 1,5 mm. en perfiles de pared, 0,5 mm. en 

vierteaguas y 1 mm. en junquillos. Si son de aluminio anodizado, el espesor de la 
protección será de 15, 20 o 25 micras según las condiciones ambientales a las que vaya 
a estar sometido. Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni 
deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 

• Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, 
herrajes y juntas perimetrales. Todos ellos serán de material inoxidable. 

• Juntas y sellados: Perimetrales a la carpintería se emplean para garantizar la estanquidad 
del muro y serán de materiales resistentes a la intemperie y compatibles con el material 
de la carpintería y muro y dispondrán de marcado CE según UNE-EN 15651-1. Los 
sellantes para acristalamiento no estructural justificarán marcado CE con declaración de 
prestaciones según UNE-EN 15651-2. 

Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 
Material Transmitancia (W/m2 

K) 
Absortividad 

Sin rotura de puente térmico 5,7 0,7 
Con rotura de puente térmico de 4-12 mm. 4 0,7 
Con rotura de puente térmico mayor de 12 
mm. 

3,2 0,7 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

Puesta en obra 
La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la 
estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico. 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores unidas a 
los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 
Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de 100 mm. de longitud y separadas 250 
mm. de los extremos y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos patillas 
por travesaño o larguero. El perfil horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm² de 
sección en el centro y 2 a 100 mm. de los extremos, para desagüe de las aguas infiltradas. 
La hoja irá unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado 
o aluminio extruido, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. En 
carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3 taladros de diámetro 6 
mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil horizontal inferior llevará 
1 taladro de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y el cerco existirá una cámara de 
expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. 
Si el cerco se atornilla, llevará como mínimo 6 tornillos a distancias máximas de 50 cm entre 
ellos y a 25 de los extremos. La sujeción deberá aprobarla la dirección facultativa. 
La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra que podrá montarse y 
desmontarse fácilmente para sus reparaciones. La carpintería abatible de eje horizontal 
llevará además un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en 
posición, formando un ángulo de 45º con el cerco. Los planos formados por la hoja y el 
cerco serán paralelos en posición de cerrado. 
En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero 
inoxidable o material sintético y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas 
aislantes, con holgura de 2 mm, que permitan el deslizamiento de las hojas, y a la vez 
asegure la estanquidad y evite las vibraciones producidas por el viento. 
En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán herrajes y 
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paramentos del mortero que pudiera caer, y no se deteriorará el aspecto exterior del perfil. 
Se protegerá el cerco y precerco, si es de aluminio, con losa vinílica o acrílica para evitar el 
contacto entre mortero de cemento y aluminio. 
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, 
deberán ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará 
sobre superficies limpias y secas con material de sellado compatible con la carpintería y la 
fábrica. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpintería contará con marcado CE e irá 
acompañada de la declaración de prestaciones según la norma armonizada UNE-EN 
14351, declarando expresamente comportamiento al fuego exterior, reacción al fuego, 
resistencia, infiltración de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias peligrosas, 
resistencia carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de 
maniobra, capacidad  para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones 
acústicas, transmitancia, propiedades de radiación y permeabilidad al aire. 
Los perfiles dispondrán de distintivos EWAA EURAS, AENOR u otro certificado de calidad 
reconocido. Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas 
UNE, de medidas, tolerancias, espesor y calidad de recubrimiento anódico, permeabilidad 
al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento. 
Se realizarán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y fijación a la 
peana y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará una prueba de 
servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades se comprobará el funcionamiento 
del mecanismo de apertura y cierre. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Desplome del cerco: 2 mm. por m. 
• Enrasado: 2 mm. 
• Altura y anchura: +-0.5 mm. 
• Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm. 
• Alabeo y curvatura: +-0,5 mm. 
• Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 

3 m. y 3 mm. si son de 2 m. o menos. 
Criterios de medición y valoración 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales. 
Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando 
con posterioridad, se engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado 
general. 
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VIDRIOS 

Descripción 
Acristalamiento de huecos interiores o exteriores en edificios mediante vidrios planos, 
dobles con cámara, templados y especiales. 

Materiales 
• Vidrio: 
Serán de vidrios templados, transparentes, translúcidos, opacos o reflectantes, planos o 
especiales. En vidrios de doble hoja con cámara de aire, ésta estará sellada 
herméticamente y contendrá aire deshidratado, con una temperatura de rocío menor de -
58 º C. Los vidrios presentarán los bordes lisos, sin mordeduras, asperezas, ondulaciones y sin 
riesgo de corte. Los vidrios templados y planos presentarán las caras planas y paralelas, sin 
defectos aparentes en masa y superficie. Las lunas llevarán el canto pulido. 
Contarán con marcado CE e irán acompañados de la declaración de prestaciones 
declarando expresamente marca y fabricante y según la tipología características de 
seguridad en caso de incendio, seguridad de uso, protección contra el ruido y ahorro de 
energía y retención del calor todo ello según la norma armonizada que le corresponda. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Espesor 

(mm) 
Transmitancia 
(W/m2 K) 

Vidrio Simple 6 5,7 
Vidrio con cámara 4-6-4 3,3 
 4-6-6 3,3 
 4-12-4 2,8 
 4-12-6 2,8 
Vidrio Doble bajo emisivo 4-6-4 2,6 
 4-6-6 2,6 
 4-12-4 1,8 
 4-12-6 1,8 
Vidrio de seguridad 3+3 5,6 
 4+4 5,6 
 5+5 5,5 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
• Accesorios de montaje: 
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. 
Los calzos y perfil continuo serán de caucho sintético, PVC, neopreno o poliestireno y al 
igual que las masillas serán imputrescibles, e inalterables a temperaturas entre -10 y +80 º C. 
El material de sellado será incoloro, impermeable e inalterable a los agentes atmosféricos. 

Puesta en obra 
Los vidrios se almacenarán en obra protegidos de la lluvia, humedad, sol, polvo, 
variaciones de temperatura, impactos, rayaduras de superficie, etc. y las pilas tendrán unos 
espesores máximos de 25 cm. 
Tanto en obra como finalizada esta, los elementos insuficientemente perceptibles tales 
como grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas 
estarán provistas, en toda su longitud, de señalización que facilite su visualización. 
Los calzos se colocarán en el perímetro del vidrio antes de realizar el acristalamiento. En 
vidrios planos y especiales, la masilla se extenderá en el perímetro de la carpintería o hueco 
antes del acristalamiento, y después de éste se enrasará todo el perímetro. En el caso de 
vidrios templados, las juntas se rellenarán después del acristalamiento. 
En acristalamiento con vidrio doble, en caso de que las hojas tengan distinto espesor, la 
hoja más delgada se colocará hacia el exterior a menos que se especifique lo contrario en 
otro documento de este proyecto. 
Los vidrios se colocarán de forma que no se vean sometidos a esfuerzos debidos a 
dilataciones y contracciones del propio vidrio y de bastidores, ni de deformaciones 
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debidas a asentamientos previstos de la obra. Así mismo no podrán perder su 
emplazamiento, ni salirse del alojamiento, incluso en caso de rotura. Una vez colocados los 
vidrios no podrán quedar en contacto con otros vidrios, metal, hormigón u otro elemento. 
El espacio entre junquillo, galce y vidrio se sellará mediante masillas o bandas preformadas, 
de forma que no queden huecos al exterior, y quede libre el fondo del galce para desagüe 
y ventilación. 
Antes de colocar la carpintería se comprobarán herrajes, nivelación de las hojas, etc. 
En hojas de puertas las bisagras se colocarán a 300 mm. de los extremos. Las holguras de la 
hoja serán: 3 mm. entre el canto superior y el dintel; 7 mm. entre canto inferior y suelo; 2 
mm. entre 2 hojas; 2 mm. entre los cantos verticales y laterales del cerco y las jambas. 
Una vez colocada la carpintería quedará aplomada, limpia, será estanca al aire y al agua, 
y su apertura y cierre serán suaves. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Las superficies acristaladas consideradas con riesgo de impacto según el código técnico 
de la edificación resistirán sin romper, según el procedimiento descrito en la norma UNE EN 
12600:2003, un impacto de nivel 1 ó 2 según la cota esté situada a más o menos de 12 m.. 
En el resto de los casos la superficie acristalada resistirá sin romper un impacto de nivel 3 o 
tendrá una rotura de forma segura. 
Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas UNE de 
planeidad, resistencia superficial al ataque alcalino, al ataque por ácido clorhídrico, 
resistencia a flexión y rotura por impacto de bola a temperatura normal. Podrán 
comprobarse también la densidad, dureza, profundidad del mateado, dimensiones de los 
taladros y muescas. 
Se hará control de colocación de calzos, masilla, perfil continuo y material de sellado, y de 
las dimensiones del vidrio. Por cada acristalamiento se hará un control de colocación de 
herrajes, y holgura entre hojas. Se hará un control por cada 5 puertas de vidrio, del estado 
de los cantos, dimensiones de la hoja y aplomado, holgura entre puerta y cerco o hueco, 
alineación y funcionamiento de bisagras, puntos de giro y pernios. 
Se comprobará la correcta colocación de cercos, empotramiento de patillas, cantos de 
los vidrios, cuadratura del marco, verticalidad, horizontalidad, sellado de juntas y 
estanqueidad. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Dimensiones de la hoja: 2 mm. en puertas; en vidrios especiales y planos +-1 mm. en 

espesor, +-2 mm. en resto de dimensiones; +-2 mm. en luna; -2 mm. en vidrios templados 
con superficie menor o igual a 1 m², y - 3 mm. para superficies mayores. 

• Desplome de puertas: 2 mm. 
• Horizontalidad: 2 mm. por m. 
• Holgura de puerta a cerco: 2 mm. 
• Alineación de bisagras, puntos de giro, pernios, herrajes de cuelgue y guía: 2 mm. 
• Planeidad vidrios templados: 2 mm. por m. de diagonal en superficies de ½ m² o menores 

y de 3 mm. para mayores. 
• Posición de calzos en vidrios templados: +-4 cm. 
• Holgura entre hojas de vidrios templados: +1 mm. 
• Posición de muescas: +-3 mm. 
• Posición de taladros: +-1 mm. 
• Dimensiones de muescas: +3 mm. y -1 mm. 
• Diámetro de taladros: +1 mm. y -0,5 mm. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie acristalada sin incluir marcos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Se evitará que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metálicos o pétreos. 
Se realizarán limpiezas periódicas de los vidrios con agua o limpiacristales. 
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2.8 CARPINTERÍA INTERIOR 
Descripción 

Puertas de acceso según las siguientes clasificaciones: 
I. Por su acabado: para barnizar, para pintar, para revestir . 
II. Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o vidriera. 
III. Por la forma del canto de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y engargolada. 
IV. Por la apariencia del canto: canto oculto y canto visto. 
V. Por su lugar de colocación: Puertas de paso, puerta de entrada al piso, puerta 

exterior. 
VI. Puertas especiales: corta fuegos, blindadas, aislantes contra radiaciones, aislantes 

térmicas, aislantes acústicas.  
VII. Por el sistema de apertura: abatibles, vaivén, giratoria, corredera, telescópica. 
VIII. Por el tipo de paramento: enrasada, de peinacería y  entablada. 

Materiales 
La puerta o unidad de hueco de puerta, estará formado por los siguientes elementos: 
• Hoja o parte móvil de la puerta, puede tener muy distintos aspectos según la estructura 

de la hoja: 
? puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de madera  y 

paralelos encolados a un alma de cartón, madera o espumas sintéticas, ubicada 
dentro de un bastidor de madera. 

? puertas con tableros moldeados: con una estructura similar a la puerta plana pero 
con tableros de fibras moldeados de 3 mm de espesor, dándoles un aspecto de 
relieve. 

? puertas en relieve: en su estructura se distingue el bastidor o estructura de la hoja 
formada por largueros, testeros y travesaños ensamblados y la parte central 
plafonada formada por tableros aglomerados de fibras. 

• Precerco o Cerco: Elementos de madera o metálicos  que se fijan a la obra y sobre los 
que se colocan los herrajes. El cerco podrá ser directo a obra o por medio de precerco. 
Está formado por dos largueros y un testero. En el cerco se realizará un rebaje para 
recibir y servir de tope a la hoja de la puerta que se denominará galce. 

• Tapajuntas que cubrirán la junta entre el cerco,  precerco y la obra. Pueden ser planos 
o moldurados. 

• Herrajes elementos metálicos que proporcionan maniobrabilidad a la hoja. 
Puesta en obra 

El precerco tendrá 2 mm. menos de anchura que el cerco y la obra de fábrica. 
Los precercos  vendrán de taller con riostras y rastreles para mantener la escuadría, las 
uniones ensambladas y orificios para el atornillado de las patillas de anclaje con una 
separación menor de 50 cm. y a 20 cm. de los extremos.  
Si el precerco es metálico, los perfiles tendrán un espesor mínimo de 1,5 mm  y se 
protegerán contra la corrosión antes de la colocación. 
La colocación del cerco se realizará con cuñas o calces que absorban las deformaciones 
del precerco quedando perfectamente nivelados y aplomados. 
La fijación del cerco al precerco se realizará por el frente o por el canto, traspasando los 
elementos de fijación el cerco y precerco hasta anclarse a la obra. 
La junta entre el cerco, precerco y obra se sellará con espuma de poliuretano y quedará 
cubiertas por el tapajuntas. Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, 
botadas y emplastadas. 
El número de pernos y bisagras utilizados por puerta, no será menor de tres. 



Projecte bàsic i d’execució de la segona fase del Centre de Formació Integrat al Recinte Firal de Figueres 

ALONSO BALAGUER I ARQUITECTES ASSOCIATS 
 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Cuando la carpintería llega a obra con la marca N de AENOR, será suficiente la 
comprobación de que coincide con las especificadas en proyecto y una inspección visual 
del estado de la misma en el momento de su entrega en obra. 
Las puertas cortafuegos contarán con marcado CE según norma UNE-EN 16034. 
Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos de materiales según normas 
UNE tales como resistencia a la acción de la humedad, comprobación del plano de la 
hoja, exposición de las dos caras a atmósferas con humedades diferentes, resistencia  a la 
penetración, resistencia al choque, resistencia a la flexión, resistencia al arranque de 
tornillos, etc. 
Cada 10 unidades de carpintería se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de 
las cercos y las hojas, así como de la colocación de los herrajes. Se realizará también una 
prueba de  funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre y accionamiento de 
herrajes. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Desplome del precerco: 3 mm. por m. 
• Desplome una vez colocado el marco : 6 mm. por m. 
• Holgura entre cerco y precerco: 3 mm.  
• Enrasado: 2 mm. 
• Altura hoja: +-4 mm. 
• Anchura hoja: +-2 mm. 
• Espesor hoja: +-1 mm. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 

Se medirá por unidad totalmente terminada. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

? Cada año se aplicará en los herrajes móviles, comprobando al mismo tiempo su 
funcionamiento y ajuste. En caso de movimientos en la carpintería que hagan que 
esta no cierre adecuadamente se dará aviso al técnico de cabecera.  

? Se comprobará su estado cada 5 años reparando posibles golpes y reponiendo las 
piezas necesarias. 

? Se barnizarán o pintarán cada 5 años las interiores y cada 2 años las exteriores o 
expuestas. 
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2.9 INSTALACIONES 
 

FONTANERÍA 

Descripción  
Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la 
distribución interior y todos los aparatos sanitarios, griferías... para abastecimiento de agua 
sanitaria fría y caliente y riego. 

Materiales 
• Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno..., 

para agua fría de cobre, acero galvanizado, polietileno... para agua caliente de 
polietileno reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y para riego de PE 
rígido. 

• Los tubos de cobre irán acompañados de la declaración de prestaciones propia del 
marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la 
reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia a la presión, tolerancias 
dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y 
líquidos y durabilidad de las características anteriores. Además contarán con un 
marcado permanente en el que se especifique su designación cada 60 cm. El 
aislamiento preceptivo en tuberías contará con marcado CE según la norma armonizada 
propia del tipo de aislante. 

• Llaves y válvulas. 
• Arquetas para acometida y registro. 
• Griferías. 
• Contador. 
• Aparatos sanitarios. 

Puesta en obra 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada 
en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 
1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la empresa 
suministradora y normas UNE correspondientes. 
Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán 
incompatibilidad electroquímica entre sí, serán resistentes a las temperaturas de servicio o 
al mínimo de 40º. 
Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y 
protegidas de la corrosión, esfuerzos mecánicos y heladas. 
La acometida será accesible, con llave de toma,  tendrá un solo ramal y dispondrá llave 
de corte exterior en el límite del edificio. Al igual que el resto de la instalación quedará 
protegida de temperaturas inferiores a 2º C. 
Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua. 
El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la 
empresa suministradora junto a llaves de corte general, de paso, de contador y de 
retención. En edificios de varios propietarios, los divisionarios se ubicarán en planta baja, en 
un armario o cuarto ventilado, iluminado, con desagüe y seguro. Se colocarán llaves de 
paso en los montantes verticales de los que saldrán las derivaciones particulares que han 
de discurrir por zonas comunes del edificio. 
Se dispondrán sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las 
ascendentes, antes de los equipos de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación 
no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de climatización o refrigeración.  
Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos 
y aisladas con espumas elastómeras o conductos plásticos y fijadas de forma que puedan 
dilatarse libremente. Cuando se prevea la posibilidad de condensaciones en las mismas, se 
colocarán aislantes o conductos plásticos a modo de paravapor. 
La separación entre tubos de ACS y agua fría será de 4 cm., de 3 cm. con tuberías de gas y 
de 30 cm. con conductos de electricidad o telecomunicaciones. 
Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. Las 
tuberías quedarán fijadas de forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan 
flechas mayores de 2 mm. Las tuberías de agua caliente tendrán una pendiente del 0,2 % si 
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la circulación es forzada, y del 0,5 % si es por gravedad. 
Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta baja o sótano 
cuidando el aislamiento acústico de la sala en la que se ubique. disponiendo de bancada 
adecuada y evitando cualquier transmisión de vibraciones por elementos rígidos o 
estructurales para ello se dispondrán conectores flexibles.  
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de 
contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos. 
Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones serán 
roscadas de acuerdo a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podrán soldarse o utilizar 
manguitos mecánicos y en el caso de los tubos plásticos se seguirán las indicaciones del 
fabricante. 
Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las 
fijaciones y juntas. Dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón. Si los aparatos son 
metálicos se conectarán a la toma de tierra. Los inodoros, bañeras y platos de ducha 
contarán con marcado CE y seguirán las especificaciones impuestas en la norma UNE EN 
997, UNE EN 14516 y UNE EN 14527 respectivamente. Las cisternas de inodoros y urinarios 
dispondrán marcado CE según UNE-EN 14055. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diámetros, 
conformidad con el proyecto y que no sean defectuosos. Llevarán distintivos MICT, ANAIP y 
AENOR. Si la dirección facultativa lo dispone, a los tubos se les harán ensayos por tipo y 
diámetro según normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de tracción y de 
adherencia, espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvánico. 
Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las 
características exigidas, han sido colocados según las especificaciones de proyecto. 
Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, comprobación 
de la red bajo presión estática máxima, circulación del agua por la red, caudal y presión 
residual de las bocas de incendio, grupo de presión, simultaneidad de consumo, y caudal 
en el punto más alejado. 
Para ello la empresa instaladora llenará la instalación de agua con los grifos terminales 
abiertos para garantizar la purga tras lo cual se cerrará el circuito y se cargará a la presión 
de prueba. Para instalaciones de tuberías metálicas se realizarán las pruebas según la UNE 
100151:88 y para las termoplásticas y multicapas la norma UNE ENV 2108:02 
En el caso de ACS se realizarán las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de 
agua, caudal y temperatura contemplando la simultaneidad, tiempo en obtención de 
agua a la temperatura estipulada en el grifo más alejado, medición de temperaturas de 
red y comprobación de gradiente de temperatura en el acumulador entre la entrada y 
salida que ha de ser inferior a 3ºC. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Dimensiones de arqueta: 10 % 
• Enrase pavimento: 5 % 
• Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm. por m. 
• Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm. 
• Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm. 
• Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
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Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por 
humedad y la comprobación del buen funcionamiento de las llaves de paso. 
Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado 
que previamente habrá cerrado las llaves de paso correspondientes. 
Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el circuito 
siendo necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo. 
El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente 
el antiguo y sustituyéndolo por un sellante adecuado. 

SANEAMIENTO 

Descripción 
Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, 
fosa séptica o sistema de depuración, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o 
separativo. 

Materiales 
• Arquetas. 
• Colectores y bajantes de hormigón, plástico, fundición, gres, cobre, etc. En el caso de 

tuberías de fundición irán acompañadas de la declaración de prestaciones exigida por 
el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 877 declarando expresamente 
descripción y uso, reacción al fuego, resistencia a la presión interior, al choque, 
tolerancias dimensionales, estanquidad y durabilidad. 

• Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo. 
• Botes sifónicos.  
• Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, 

separador de grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevación, 
sondas de nivel, etc. 

Puesta en obra 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" 
desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, 
a las normas UNE correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio 
y a las Ordenanzas Municipales. 
Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos 
serán rectos y la pendiente uniforme mínima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos 
rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en cambios de dirección y sección. 
Antes de la conexión al alcantarillado se colocará una arqueta general sifónica registrable. 
Las arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y sus paredes estarán perfectamente 
enfoscadas y bruñidas o serán de hormigón o materiales plásticos y los encuentros entre 
paredes se harán en forma de media caña. 
En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos de 
dilatación y en cada encuentro o cada 15 m. se colocará un tapón de registro. Se 
colocarán manguitos pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden 
uniones de tuberías en su interior. Los cambios de dirección se harán con codos de 45º y se 
colocarán abrazaderas a una distancia que eviten flechas mayores de 3 mm. 
La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca 
menor de 45º. 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de 
contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.  
Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y 
sobrepasarán el elemento más alto del edificio y quedarán distanciadas 4 m. de huecos y 
ventanas. En caso de instalar ventilaciones secundarias se cuidará que no puedan ser 
obstruidas por suciedad o pájaros. Para bajantes mayores de 10 plantas se dispondrán 
quiebros intermedios para disminuir el impacto de caída. 
Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 
cm en el otro, y en ambos casos se sellará la unión con silicona. La red horizontal y las 
arquetas serán completamente herméticas. 
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Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma 
armonizada UNE-EN 12566  y apoyarán sobre bases de arena. Antes de poner en 
funcionamiento la fosa, se llenará de agua para comprobar posibles asentamientos del 
terreno. 
Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso del 
aire contenido en ella a los locales. Para ello se dispondrán sifones individuales en cada 
aparato, botes sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas sifónicos no colocando en serie 
cierres hidráulicos. 
La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para 
discontinuos. 
Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las pluviales. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de 
PVC, llevarán distintivo ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos según 
normas UNE de identificación, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de hormigón 
dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1916  declarando expresamente uso previsto, 
resistencia al aplastamiento de los tubos y piezas complementarias, resistencia longitudinal 
a flexión, estanquidad frente al agua de los tubos, piezas complementarias y juntas, 
condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto, durabilidad de las 
juntas. 
Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso 
previsto y descripción, tamaño de la abertura-dimensiones, resistencia mecánica, 
capacidad para soportar la carga de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al 
agua y durabilidad. 
Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la 
calidad de los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de 
ventilación, las conexiones, el enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantación 
con pavimento, la libre dilatación de los elementos respecto a la estructura del edificio, y 
en general una correcta ejecución de la instalación de acuerdo con las indicaciones de 
proyecto. 
Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y 
desagües, así como de fosas sépticas y pozos de decantación. 
La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 0,3 y 
0,6 mbar durante 10 minutos. Se comprobará el 100 % de uniones, entronques y 
derivaciones. 
También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor. 
Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado. 
Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no se 
produzcan pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por 
debajo de 25 mm. 
Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando 
que no se producen acumulaciones en 1 minuto. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
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Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico 
especialista. 
Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con 
agua, para que no se produzcan malos olores. 
2 veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de 
ventilación de la instalación y en el caso de existir las arquetas separadoras de grasas. 
Una vez al año se revisarán colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y 
en su caso, bombas de elevación. 
Revisión general de la instalación cada 10 años, realizando limpieza de arquetas a pie de 
bajante, de paso y sifónicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar 
olores. 

ELECTRICIDAD 

Descripción 
Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que 
transcurre desde la acometida hasta los puntos de utilización y de puesta a tierra que 
conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra para reconducir fugas de 
corriente. 

Materiales 
• Acometida. 
• Línea repartidora. 
• Contadores. 
• Derivación individual. 
• Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y 

magnetotérmicos. 
• Interruptor control de potencia. 
• Instalación interior. 
• Mecanismos de instalación. 
• Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno. 
• Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 
• Arqueta de puesta a tierra. 
• Tomas de corriente. 

Puesta en obra 
Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compañía 
suministradora y las normas UNE correspondientes. 
Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de dirección en 
circuitos, cambios de sección de conductores, derivaciones, cruces de calzada y 
acometidas a puntos de luz. 
La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de 
distribución general y quedará empotrada en el paramento a un mínimo de 30 cm. del 
suelo y según las disposiciones de la empresa suministradora y lo más alejada posible de 
instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estarán protegidas contra la 
corrosión y no podrán introducirse materiales extraños a través de ellas. 
La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 
El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo atravesarán 
otras instalaciones, estará iluminado, ventilado de forma natural y dispondrá de sumidero. 
Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos 
enterrados, empotrados o adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando 
con un registro por planta. Si las tapas de registro son de material combustible, se revestirán 
interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de los registros se 
colocará una placa cortafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se colocarán 
a distancias a eje de 5 cm. como mínimo. 
Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los interruptores 
de potencia. Estos últimos se colocarán cerca de la entrada de la vivienda a una altura 
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comprendida entre 1,5 y 2 m. 
Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 15 m. 
Las rozas verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y 
su anchura máxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del 
muro, estarán separadas 50 cm. Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán 
en las cajas de derivación, que se separarán 20 cm. del techo, sus tapas estarán adosadas 
al paramento y los tubos aislantes se introducirán al menos 0,5 cm. en ellas. 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en la 
instalación de iluminación tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo 
que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores 
indicados en las tablas siguientes: 

Lámparas de descarga 
 Potencia total 

del conjunto 
(W) 

Potencia total del 
conjunto (W) 

Potencia total del 
conjunto (W) 

Potencia nominal de 
lámpara (W) 

Vapor de 
mercurio 

Vapor de sodio alta 
presión 

Vapor 
halogenuros 
metálicos 

50 60 62 -- 
70 -- 84 84 
80 92 -- -- 
100 -- 116 116 
125 139 -- -- 
150 -- 171 171 
250 270 277 270 (2.15 A) 277 (3 

A) 
400 425 435 425 (3.5 A) 435 

(4.6 A) 
NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones 
reducidas o reactancias de doble nivel. 
Lámparas halógenas de baja tensión 
Potencia nominal de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W) 
35 43 
50 60 
2x35 85 
3x25 125 
2x50 120 

Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se conectarán los 
electrodos situados en arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se harán 
mediante soldadura autógena. Las picas se hincarán por tramos midiendo la resistencia a 
tierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, que sobresalga 50 cm del 
terreno cubierta con tierra arcillosa. 
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Llevarán la 
marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los 
contadores dispondrán de distintivo MICT. Los instaladores serán profesionales cualificados 
con la correspondiente autorización. 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas fluorescentes 
cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002 por el que se establecen 
los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un 
certificado del fabricante que acredite su potencia total. 
Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado 
sea el indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, 
funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la instalación. 
Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores 
diferenciales y su tiempo de disparo, resistencia al aislamiento de la instalación, la tensión 
de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos, que los puntos de luz emiten la 
iluminación indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La tensión de 
contacto será menor de 24 V o 50 V, según sean locales húmedos o secos y la resistencia 
será menor que 10 ohmios. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Dimensiones de caja general de protección: +-1 % 
• Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm. 
• Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm 
• Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el 
mantenimiento de los parámetros luminotécnicos y la eficiencia energética de la 
instalación, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de 
iluminación que contemplará, las operaciones de reposición de lámparas con la 
frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la 
limpieza de la zona iluminada, con la periodicidad necesaria. 
Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o 
varios aparatos cuya potencia sea superior. 
Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado. 
Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente. 
Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de 
distribución. 
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TELECOMUNICACIONES 

Descripción 
Instalaciones para captar, reproducir y distribuir las señales de telecomunicaciones desde 
el suministro hasta los puntos de consumo. 

Materiales 
Cumplirán con lo establecido en el RD 346/2011 y en las ITC. 
• Sistema de captación: Formado por un mástil de acero galvanizado conectado a la 

puesta a tierra, por antenas para recepción de señales de radiodifusión sonora y 
televisión procedentes de señales terrestres y de satélite, por los equipamientos 
necesarios para entregar la señal al equipamiento de cabecera. 

• Equipamiento de cabecera: Formado por canalización de enlace, RITS, amplificador, 
cajas de distribución y cable coaxial. 

• Redes de distribución, dispersión e interior de usuario, punto de acceso al usuario y toma 
de usuario. 

• Regletas de conexión 
Puesta en obra 

Las antenas quedarán fijadas al mástil, sujeto a su vez a un elemento resistente de cubierta 
cuidando de no deteriorar la impermeabilización. El mástil estará formado de forma que 
impida la entrada de agua o bien permita su evacuación. Quedará situado a una 
distancia mínima de 5 m. a otro mástil u obstáculo, a una distancia de 1,5 veces la altura 
del mástil a una línea eléctrica, y resistirá vientos de 130 km/h o 150 km/h, según se 
encuentre a una altura del suelo menor o mayor que 20 m. respectivamente. 
Para poder llevar a cabo en el futuro las labores de instalación de nuevos cables o, en su 
caso, sustitución de alguno de los cables instalados inicialmente, se conservarán siempre 
las guías en el interior de los sistemas de canalización formados por tubos de la ICT, tanto si 
la ocupación de los mismos fuera nula, parcial o total. En casos de ocupación parcial o 
total las guías en ningún caso podrán ser metálicas. 
Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal serán de pared interior lisa. 
Se instalarán redes que pueden ejecutarse son cables de pares trenzados (cumplirán con 
UNE-EN 50288), de pares (cumplirán con UNE-EN 212001), coaxiales (cumplirán con UNE-EN 
50117) o fibra óptica (cumplirán con UNE-EN 50288). 
Como norma general, las canalizaciones deberán estar, como mínimo, a 100 mm de 
cualquier encuentro entre dos paramentos. 
Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de 
telecomunicación y las del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de 
telecomunicación no podrán alojarse en el mismo compartimento utilizado para otros 
servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las 
canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo, con una separación 
entre la canalización de telecomunicación y las de otros servicios de, como mínimo, de 100 
mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalización interior 
de usuario, donde la distancia de 30 mm será válida en todos los casos. 
En cruces entre conducciones de telecomunicaciones y otros servicios, las primeras siempre 
quedarán por encima. 
Las rozas tendrán una anchura máxima del doble de la profundidad y se rellenarán con 
yeso o mortero. Si van por las dos caras de un mismo tabique, quedarán separadas un 
mínimo de 50 cm. 
Todos los materiales metálicos quedarán conectados a tierra. 
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Los 
materiales a controlar serán las arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas 
y accesorios, armarios de enlace, registros principales, secundarios y de terminación de la 
red y toma según RD 346/2011. 
Se inspeccionará la puesta en obra del equipo de captación, amplificación y distribución, 
de cajas de derivación y toma, las fijaciones, anclajes, verticalidad, dimensiones, situación, 
penetración de tubos, conexiones, enrase de tapas con paramento... 
Una vez ejecutada la instalación se harán pruebas de servicio: se hará una comprobación 
de uso por toma, de cada instalación telefónica, de los niveles de calidad para servicios 
de radiodifusión sonora y televisión; en las instalaciones de antenas se hará una prueba por 
toma, de requisitos eléctricos. Los resultados de ambas pruebas cumplirán lo establecido 
en el RD 346/2011, y se harán en presencia del instalador. En las instalaciones de antenas se 
hará también una prueba de uso del 25 % de los conductos, comprobando que se ha 
instalado hilo guía. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Verticalidad del mástil de antenas: 0,5 %. 
• Enrase de tapa con paramento: +-2 mm. 
• Dimensiones del hueco de la acometida en telefonía: +-3 mm. 
• Penetración tubos de telefonía en cajas: -2 mm. 
• Situación armarios de registro secundario en telefonía: +-5 cm. 
• Enrase de armarios de registro secundario con paramento: +-5 mm. 
• Situación de cajas de paso y de toma en telefonía: +-2 cm. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista. 
La aparición de cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de un técnico especialista. 
Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisará la instalación para 
detectar posibles anomalías. 
Cada 5 años, un técnico especialista realizará una revisión general del sistema. 

ILUMINACIÓN 

Descripción 
Instalaciones dispuestas para la iluminación comprendiendo luminarias, lámparas y 
conexiones a circuito eléctrico correspondiente. 

Materiales 
Cumplirán con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, las instrucciones del fabricante, las normas UNE 
correspondientes y, en su caso, el RD 838/2002 Requisitos de Eficiencia Energética de los 
balastos de lámparas fluorescentes y contarán con el preceptivo marcado CE. 
• Luminarias: Definidas en documento de presupuesto y planos vendrán a obra 

acompañadas de las instrucciones del fabricante que entre otras informaciones detallará 
condiciones de montaje, grado de estanquidad, potencia máxima admitida y tensión. 

• Lámparas: En el suministro se detallará marca comercial, potencia, tensión y temperatura 
de color. 

• Equipamiento según tipología. En fluorescencia cebadores y balastos. 
• Sistemas de control de alumbrado. 
• Regletas de conexión y cableado. 

Puesta en obra 
Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compañía 
suministradora y las normas UNE correspondientes. 
La fijación de luminarias se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante y en todo 
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caso quedará garantizada su solidez y estabilidad. La instalación de equipos se realizará 
con los circuitos sin tensión. No se manipulará directamente con la mano aquellos tipos de 
lámparas para los que el fabricante recomienda en sus instrucciones una manipulación sin 
contacto. 
Previo a la instalación se comprobará que el grado de protección es apropiado a su 
ubicación y a lo dispuesto en otros documentos de proyecto. El instalador extremará la 
precaución en emplear conductores de sección compatibles con la potencia. Todos los 
materiales metálicos quedarán conectados a tierra. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El cableado contará con marcado CE según norma armonizada UNE-EN 50575. Los 
materiales a controlar en la recepción serán luminarias, lámparas y accesorios.  
Para garantizar que la iluminación final es la deseada, se contemplará especial atención 
en el replanteo de equipos y potencias y demás parámetros de las lámparas. 
Se inspeccionará la puesta en obra de fijaciones y conexiones. 
Una vez ejecutada la instalación se harán pruebas de servicio en presencia del instalador.  
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Posición de luminarias +- 8 cm. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad totalmente instalada, terminada y probada incluyendo la conexión al 
circuito eléctrico correspondiente. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista. 
Cada 6 meses se comprobará la no existencia de lámparas fundidas, agotadas o con un 
rendimiento luminoso menor del exigible. 
Cada año se limpiarán con un trapo seco las lámparas y con trapo húmedo y agua 
jabonosa las luminarias. 

 

VENTILACIÓN 

Descripción 
Instalaciones destinadas a la expulsión de aire viciado del interior de los locales y 
renovación de aire del exterior en los mismos. 

Materiales 
• Redes de distribución: Tuberías y accesorios de chapa metálica de cobre o acero, de 

fibra de vidrio, etc. Los conductos serán lisos, no presentarán imperfecciones interiores ni 
exteriores, rugosidades ni rebabas, estarán limpios, no desprenderán fibras ni gases 
tóxicos, no permitirán la formación de esporas ni bacterias, serán estancos al aire y al 
vapor de agua, no propagarán el fuego y resistirán los esfuerzos a los que se vean 
sometidos. Los conductos de chapa se realizarán según UNE 100102:88. 

• Equipos mecánicos de ventilación: extractores, aspiradores mecánicos, impulsores...  
• Otros elementos: Como filtros, rejillas, aspiradores estáticos, ventiladores... 
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Puesta en obra 
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Calidad del aire interior" 
desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, 
a las norma UNE correspondientes y a las Ordenanzas Municipales. 
La situación, recorrido y características de la instalación serán las indicadas en proyecto. Se 
procurará que los recorridos sean lo más cortos posible. 
Las aberturas de extracción se colocarán a una distancia del techo menor de 10 cm. 
Las aberturas de ventilación directas con el exterior tendrán un diseño que evite la entrada 
de agua en caso de lluvia. Todas las aberturas al exterior contarán con protección 
antipájaros. 
Los conductos deben tener una sección uniforme, carecer de obstáculos, rebabas... y ser 
de difícil ensuciamiento. 
Los conductos de admisión contarán con registros de limpieza cada un máximo de 10 m. 
Los conductos de extracción de sistemas naturales han de ser verticales, en el caso de 
híbridos se permitirán inclinaciones de 15 º 
Cuando los conductos sean cerámicos o prefabricados de hormigón se recibirán con 
mortero M-5a (1:6) evitando caídas de mortero al interior y enrasando las juntas por ambas 
caras. 
Las fijaciones de los conductos serán sólidas de forma que no se produzcan vibraciones y 
no transmitan tensiones a los conductos. No vibrará ningún elemento de la instalación, 
especial cuidado se prestará a la maquinaria susceptible de provocar ruidos o vibraciones 
molestas, quedando aislados los locales que las alberguen y desolidarizados con elementos 
rígidos o estructurales del edificio. Los soportes de fijación para conductos estarán 
protegidos contra la oxidación. 
El paso a través de forjados se realizará dejando una holgura mínima de 20 mm. que se 
rellenará de aislante térmico. 
Las uniones entre tuberías convergentes se harán en "Y" y no en "T". Los cortes de tuberías se 
harán perpendiculares a eje y se limpiarán las rebabas. Los doblados se harán de forma 
que no se retuerza ni aplaste la tubería. 
Las extractoras de cocina contarán con un sistema que indique cuando hay que sustituir o 
limpiar el filtro de grasas y aceites. 
Las instalaciones mecánicas e híbridas dispondrán de dispositivos que impidan la inversión 
del desplazamiento del aire en todos sus puntos. 
Una vez terminada la instalación se harán todas las conexiones, se colocarán los elementos 
de regulación, control y accesorios, se limpiará su interior y se comprobará la estanquidad. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se harán controles de la puesta en obra en cuanto a la situación de elementos, tipo, 
dimensiones, fijaciones, uniones, y calidad de los elementos y de la instalación. 
De los conductos se controlará tipos y secciones, empalmes y uniones, la verticalidad y 
aplomo, pasos por forjados y paramentos verticales, registros y sustentaciones. 
De otros elementos como rejillas, aireadores... se comprobará su posición, tipo, disposición, 
tamaño, protección al paso del agua exterior. 
Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio comprobando el caudal de 
entrada y salida. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Los conductos se medirán por metros lineales, y el resto de elementos por unidad 
terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista. 
Cada 6 meses se realizará una revisión de filtros. 
Cada año se limpiarán conductos, aberturas, aspiradores y filtros. 
Cada 2 años se realizará una revisión del funcionamiento de los automatismos. 
Cada 5 años se realizará comprobación de estanquidad de conductos y de la 
funcionalidad de los aspiradores. 
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AIRE ACONDICIONADO 

Descripción 
Instalaciones destinadas a la climatización de recintos, que además de la temperatura 
pueden modificar la humedad, movimiento y pureza del aire, creando un microclima 
confortable en el interior de los edificios. 

Materiales 
Todos los productos deberán cumplir los requisitos establecidos en las medidas de 
ejecución que les resulten de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
187/2011 de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la 
energía. 
• Unidad frigorífica o sistema por absorción: Está formada por un compresor, un 

evaporador, un condensador y un sistema de expansión. 
• Termostato de control. 
• Redes de distribución. I.T. 1.3.4.2.10. del RITE. 
Tuberías y accesorios de chapa metálica, de fibra de vidrio, etc. Los conductos serán lisos, 
no presentarán imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabas, estarán 
limpios, no desprenderán fibras ni gases tóxicos, no permitirán la formación de esporas ni 
bacterias, serán estancos al aire y al vapor de agua, no propagarán el fuego, resistirán los 
esfuerzos a los que se vean sometidos y resistirá la acción agresiva de productos de 
desinfección. Los metálicos cumplirán la UNE-EN 12237 y los no metálicos la UNE-EN 13403. 
Los tubos de cobre irán acompañados de la declaración de prestaciones exigida por el 
marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la 
reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia a la presión, tolerancias 
dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y 
líquidos y durabilidad de las características anteriores. Además contarán con un marcado 
permanente en el que se especifique su designación cada 60 cm. El aislamiento 
preceptivo en tuberías contará con marcado CE según la norma armonizada propia del 
tipo de aislante. 
• Elementos de consumo: Formado por ventiloconvectores, inductores, rejillas, difusores... 
• Otros elementos: Como filtros, ventiladores... 

Puesta en obra 
La instalación cumplirá el Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios RITE y normas UNE correspondientes. 
La empresa instaladora estará autorizada por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma y emitirá el correspondiente certificado de la instalación firmado por la propia 
empresa y en su caso por el director de la instalación todo ello según lo especificado en el 
RITE. 
La situación, recorrido y características de la instalación serán las indicadas en proyecto. Se 
procurará que los recorridos sean lo más cortos posible. 
Las redes de distribución atenderán a lo especificado en la UNE 100012. 
La sección mínima de los conductos será la de la boca a la que esté fijado. El agua que 
pueda condensarse en su interior irá a la red de evacuación. Las fijaciones serán sólidas de 
forma que no se produzcan vibraciones y no transmitan tensiones a los conductos. No 
vibrará ningún elemento de la instalación, especial cuidado se prestará a la maquinaria 
susceptible de provocar ruidos o vibraciones molestas, quedando aislados los locales que 
las alberguen y desolidarizados con elementos rígidos o estructurales del edificio. 
En las tuberías para refrigerantes las uniones se harán con manguitos y podrán dilatarse y 
contraerse libremente atravesando forjados y tabiques con camisas metálicas o de 
plástico. Los cortes de tuberías se harán perpendiculares a eje y se limpiarán las rebabas. 
Los doblados se harán de forma que no se retuerza ni aplaste la tubería. Los conductos se 
aislarán de forma individual, no pudiendo proteger varios tubos un mismo aislamiento. 
Los soportes de fijación para conductos estarán protegidos contra la oxidación. Las uniones 
entre conductos de chapa galvanizada se harán engatilladas, con tiras transversales entre 
conductos y los equipos serán de material flexible e impermeables.  
Los difusores y rejillas serán de aluminio y llevarán compuertas de regulación de caudal.  
Una vez terminada la instalación se harán todas las conexiones, se colocarán los elementos 
de regulación, control y accesorios, se limpiará su interior y se comprobará la estanquidad 
antes de introducir el refrigerante. 
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Los materiales y componentes tendrán las características definidas en la documentación 
del fabricante, en la normativa correspondiente, en proyecto y por la dirección facultativa. 
Llevarán una placa en la que se indique el nombre del fabricante, el modelo, número de 
serie, características y carga de refrigerante. 
Se harán controles de la puesta en obra en cuanto a la situación de elementos, 
dimensiones, fijaciones, uniones, y calidad de los elementos y de la instalación. 
Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio para los conductos de aire: 
resistencia mecánica y estanquidad y para conductos de fluidos: prueba hidrostática de 
tuberías según UNEs 100151 ó UNE-ENV 12108, de redes de conductos, de libre dilatación y 
de eficiencia térmica y de funcionamiento y para la chimenea se hará prueba de 
estanquidad según especificaciones del fabricante. Todas las pruebas según la ITE 02 del 
RITE. Se comprobará la limpieza de filtros, presiones, tarado de elementos de seguridad, la 
calidad y la confortabilidad. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista. 
Periódicamente se realizará mantenimiento por una empresa mantenedora autorizada en 
los términos especificados en el RITE. 
Del mismo modo, se realizará inspección de los generadores de frío y de la instalación 
completa con la periodicidad señalada en la I.T. 4. 

PROTECCIÓN contra INCENDIOS 

Descripción 
Instalaciones para detectar incendios, dar la señal de alarma y extinguirlos, con el fin de 
evitar que se produzcan o en caso de que se inicien, proteger a personas y materiales. 

Materiales 
• Extintores portátiles 
• Bocas de incendio equipadas. 
• Hidrantes exteriores 
• Columna seca 
• Sistema de detección y alarma. 
• Rociadores de agua. 
• Instalación automática de extinción. 

Puesta en obra 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo 
establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea 
de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, 
ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa 
instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.  
Estarán terminados, limpios y nivelados los paramentos a los que se vayan a fijar los 
elementos de la instalación.  
La separación mínima entre tuberías y entre éstas y elementos eléctricos será de 30 cm. Las 
canalizaciones se fijarán a los paramentos si son empotradas rellenando las rozas con 
mortero o yeso, y mediante tacos o tornillos si van por la superficie. 
Si han de atravesar la estructura, lo harán mediante pasatubos. Las conexiones entre tubos 
serán roscadas y estancas, y se pintarán con minio. Si se hace reducción de diámetro, se 
hará excéntrica. 
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de 
contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.  
La distancia mínima entre detectores y paramentos verticales será de 0,5 m, y la máxima 
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no superará la mitad del lado del cuadrado que forman los detectores colocados. 
Los pulsadores manuales de alarma quedarán colocados en lugar visible y accesible. 
Los bloques autónomos de iluminación de emergencia se colocarán a una altura del suelo 
de 2,10 m. 
Las BIE quedarán colocadas sobre un soporte rígido, en lugar accesible, alejadas como 
máximo 5 m. de puertas de salida, y su centro quedará a una altura del suelo de 1,5 m. 
Los extintores portátiles se colocarán en lugar visible (preferiblemente bajo luz de 
emergencia), accesible, cerca de la salida, y la parte superior del extintor quedará a una 
altura máxima de 1,70 m del suelo. 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 
extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo 
tamaño sea: 
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo 
establecido en la norma UNE 23035. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Todos los materiales y elementos de la instalación tendrán marca AENOR además del 
preceptivo marcado CE en aquellos componentes que disponen de norma armonizada y 
han cumplido el plazo de entrada en vigor del marcado CE como B.I.E.s, extintores, 
rociadores o dispositivos de alarma y detección. 
Se comprobará la colocación y tipo de extintores, rociadores y detectores, las uniones y 
fijaciones de todas las bocas de columna seca y de incendio, de tomas de alimentación y 
equipo de manguera, dimensiones de elementos, la calidad de todos los elementos y de la 
instalación, y su adecuación al proyecto. 
Se harán pruebas de servicio a la instalación: se le harán pruebas de estanquidad y 
resistencia mecánica según R.D. 1.942/1993 a las bocas de incendio equipadas y a 
columnas secas; se comprobará la estanquidad de conductos y accesorios de rociadores; 
se comprobará el correcto funcionamiento de la instalación de rociadores y detectores. 
La instalación será realizada por un instalador homologado que extenderá el 
correspondiente certificado. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La modificación, cambio de uso, ampliación... se realizará por un técnico especialista. 
El mantenimiento de la instalación de protección contra incendios, será realizada por un 
técnico especialista. 
Anualmente, se realizará una revisión general de las luminarias para detectar posibles 
deficiencias y si precisan sustitución de baterías, lámparas u otros elementos. 
Anualmente, el técnico revisará de los extintores y cada 5 años se realizará el timbrado. 
Anualmente, el técnico revisará los BIEs y cada 5 años se realizará una prueba de 
resistencia de la manguera sometiéndola a presiones de prueba de 15Kg/cm2. 
Anualmente, el técnico especialista revisará la red de detección y alarma. 
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2.10 AISLAMIENTOS 
Descripción 

Estos materiales se emplean para disminuir las pérdidas térmicas, la diferencia de 
temperatura superficial interior de paredes y ambiente interior, evitar los fenómenos de 
condensación y dificultar la propagación de ruido, a través de cerramientos, conductos, 
forjados, cubiertas, etc. 

Materiales 
• Aislamiento: 
El material aislante puede ser de fibras minerales, poliuretano, poliestireno expandido, 
poliestireno extruido... pudiendo ser a su vez rígidos, semirrígidos o flexibles, y granulares, 
pastosos o pulverulentos. 
• Elementos de fijación: 
La sujeción puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... o mediante 
elementos como perfiles, clavos, fleje de aluminio... 

Puesta en obra 
El fabricante de materiales para aislamiento acústico indicará en el etiquetado la densidad 
aparente del producto y el coeficiente de absorción acústica, la conductividad térmica, 
comportamiento frente al fuego y puede figurar también la resistencia a compresión, 
flexión y choque blando, envejecimiento ante humedad, calor y radiaciones, deformación 
bajo carga, coeficiente de dilatación lineal, comportamiento frente a parásitos y frente a 
agentes químicos. Así mismo, el fabricante indicará en la documentación técnica de sus 
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Se tomarán las precauciones necesarias para que los materiales no se deterioren durante 
el transporte ni almacenamiento en obra. 
Para la puesta en obra del aislamiento se seguirán las indicaciones del fabricante, 
proyecto y dirección facultativa. La colocación de materiales para aislamiento térmico de 
aparatos, equipos y conducciones se hará de acuerdo con la UNE 100171. 
La superficie sobre la que se aplique estará limpia, seca y sin desperfectos tales como 
fisuras, resaltes u oquedades. Deberá cubrir toda la superficie de forma continua, no 
quedarán imperfecciones como huecos, grietas, espesor desigual, etc. y no se producirán 
puentes térmicos o acústicos, para lo cual las juntas deberán quedar selladas 
correctamente. 
El aislante situado en la cámara debe cubrir toda su superficie, si éste no rellena todo el 
ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del 
mismo dentro de la cámara. 
El aislamiento se revestirá de forma que quede protegido de rayos del sol y no se deteriore 
por los agentes climáticos. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El fabricante de materiales para aislamiento aportará los ensayos de laboratorio que 
determinen las cualidades de su producto. 
Los materiales se suministrarán con una etiqueta de identificación. No será necesario 
realizar ensayos o comprobaciones de aquellos materiales que tengan sellos o marcas de 
calidad, que garanticen el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, documento 
básico de Ahorro de Energía. 
Se harán inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricación. Se 
comprobará que hayan sido colocados de forma correcta y de acuerdo con las 
indicaciones de proyecto y dirección facultativa. Se comprobará también que no se 
produzcan puentes térmicos ni acústicos, y la correcta ventilación de la cámara de aire. 
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Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie o longitud ejecutada. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Se revisará durante el invierno la posible aparición de condensaciones superficiales en 
puntos fríos, y en su caso, se dará parte a técnico especialista. 
Los aislamientos que quedan vistos serán revisados anualmente comprobando su estado 
general, conservación del elemento protector y posible aparición de humedades u 
hongos. 

FIBRAS MINERALES 

Contarán con sello AENOR y EUCEB y dispondrán de marcado CE según norma armonizada 
UNE EN 13162 aportando la declaración de prestaciones. Se especificará la clasificación de 
reacción al fuego, la conductividad térmica, resistencia térmica y espesor. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductividad 

térmica (W/mK) 
Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de resistencia 
al Vapor de agua 

MV Lana mineral 
(0,04W/(mK)) 

0,041 40 1 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

 

POLIURETANO 

Tanto los componentes como las espumas de poliuretano fabricadas "in situ" o en fábrica 
contarán con certificado de calidad reconocido y el fabricante las suministrará 
correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE aportando la declaración de 
prestaciones. 
Los materiales cumplirán lo especificado en la norma armonizada EN 13165 y las normas 
que lo desarrollan. 
Antes de su aplicación deberá protegerse el soporte ante la corrosión, y se aplicará una 
imprimación sobre materiales plásticos y metales ligeros. Se tratarán las juntas de dilatación 
del soporte aplicando, por ejemplo, una banda de caucho sintético de 30 cm. de espesor, 
de forma que la unión entre la junta y el aislamiento no sea solidaria. 
El poliol y el isocianato se suministrarán en bidones separados, en los que vendrán 
indicadas la fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento. 
El poliuretano deberá aplicarse por capas de 20 mm. de espesor máximo, con temperatura 
del producto constante +-5 ºC, con vientos menores de 30 km/h (a no ser que se utilicen 
pantallas protectoras) humedad relativa ambiente menor del 80%, y temperatura del 
soporte mayor de 5º C. 
Las tolerancias máximas admisibles en el espesor serán del -1 % en volumen total o una 
variación en alguna medida de -75 % o -1 mm de espesor medio. 
Si la dirección facultativa lo dispone se harán ensayos de densidad con desviaciones 
máximas admisibles del 5% del valor mínimo, conductividad térmica con desviaciones 
máximas admisibles del 10 % del valor máximo y de tiempo de crema y gelificación con 
desviaciones máximas del 10 %. 
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Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductivid

ad térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de 
agua 

PUR Proyección con 
Hidrofluorcarbonato HFC(0,028 W/mK)) 

0,028 45 60 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

 

POLIESTIRENO EXPANDIDO 

Todos los poliestirenos expandidos suministrados a la obra contarán con sello AENOR y 
marcado CE aportando la declaración de prestaciones según la norma armonizada EN 
13163 y las normas que lo desarrollan. Se especificará la clasificación de reacción al fuego, 
la conductividad térmica, resistencia térmica y espesor. 
En su colocación se extremarán las precauciones para que la junta en placas sea mínima y 
el aislamiento no presente discontinuidades. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductivid
ad térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 

EPS Poliestireno Expandido 
(0,037 W/mK)) 

0,038 22 20 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
 

POLIESTIRENO EXTRUIDO 

Todos los poliestirenos extruidos suministrados a la obra contarán con sello AENOR y 
marcado CE aportando la declaración de prestaciones según la norma armonizada EN 
13164 y las normas que lo desarrollan. Se especificará la clasificación de reacción al fuego, 
la conductividad térmica, resistencia térmica y espesor. 
En su colocación se extremarán las precauciones para que la junta en placas sea mínima y 
el aislamiento no presente discontinuidades. 
Para pegar el poliestireno se usarán resinas epoxi, látex de polivinilo con cemento, o colas 
de contacto, no pudiendo utilizarse resinas de fenol. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductivid
ad térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 

XPS Poliestireno Extruido 0,039-0,029 35 100-220 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
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2.11 IMPERMEABILIZACIÓN 
Descripción 

Se incluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilización al margen del 
resto de los elementos que componen una cubierta y que se desarrollan en el apartado 
correspondiente de este mismo pliego. 
Las soluciones de impermeabilización se adaptarán a lo dispuesto en la Exigencia DB-HS-1 
"Protección frente a la humedad" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del 
Código Técnico de la Edificación. 
Del mismo, los materiales y su disposición estarán de acuerdo con lo señalado en el 
Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

Puesta en obra 
En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las 
bandas de refuerzo y terminación, de continuidad y discontinuidad así como cualquier otra 
que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
En impermeabilizaciones de muros desde el exterior, el impermeabilizante se prolongará 20 
cm. por encima del nivel del suelo exterior. 
Los pasatubos se dispondrán en las impermeabilizaciones de manera que se garantice la 
estanquidad del elemento, así mismo permitan cierta holgura con los tubos para prevenir 
problemas por movimientos diferenciales. 
La ejecución de esquinas y rincones se ejecutarán disponiendo de una banda de refuerzo 
apropiada al sistema impermeabilizante. 
El tratamiento de juntas ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización empleado, 
sellando con material compresible y compatible químicamente y reforzando 
adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que permita el movimiento y 
garantice la estanquidad. 

LÁMINAS ASFÁLTICAS 

Descripción 
Láminas bituminosas utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad 
en  
el interior de los edificios. Pueden colocarse en sistema monocapa o multicapa, con o sin 
armadura. No resisten los rayos ultravioleta por lo que necesitan una capa de protección, 
que en ocasiones la lleva incorporada la propia lámina. 

Materiales 
• Láminas: 
Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes 
desgarrados o no bien definidos, rotura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc. tal como 
determina la norma EN 1850-1. 
Llevarán al menos en una de sus caras un material antiadherente mineral o plástico para 
evitar su adherencia cuando las láminas estén enrolladas. 
El producto se presentará en rollos protegidos para evitar deterioros durante su transporte y 
almacenamiento. Cada rollo llevará una etiqueta en la que figure como mínimo el nombre 
y dirección del fabricante, designación del producto, nombre comercial, longitud y 
anchuras nominales en m., masa nominal por m², espesor nominal en mm. (excepto en 
láminas bituminosas de oxiasfalto y en las de oxiasfalto modificado), fecha de fabricación, 
condiciones de almacenamiento, marca de certificación cuando proceda y en caso de 
láminas con armadura las siglas de éstas. 
Requerirá la presentación de la declaración de prestaciones relativa a su marcado CE 
según la norma armonizada UNE-EN 13.707. 
Las láminas de betún modificado con polímeros atenderán a las características mínimas 
recomendadas por el Ministerio de Industria publicadas el 1-8-2012 o actualización 
posterior. 
• Materiales de unión: 
Pegamentos bituminosos y adhesivos, utilizados para unir láminas impermeabilizantes entre 
sí, con armaduras bituminosas o con el soporte.. 
• Material de sellado: 
Se aplica en las juntas para asegurar la estanquidad. 
• Imprimaciones: 
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Emulsiones asfálticas y pinturas bituminosas, que se aplican sobre el soporte para mejorar la 
adherencia de la impermeabilización. Deben ser homogéneas y no mostrar separación de 
agua ni coagulación del betún asfáltico emulsionado. Si sedimentan durante el 
almacenamiento, deben poder adquirir su condición primitiva mediante agitación 
moderada. En el envase de las emulsiones se indicarán las incompatibilidades y el intervalo 
de temperaturas en que se han de aplicar. 
• Armaduras: 
Serán de fibra de vidrio, polietileno o poliéster. Se utilizan para dar resistencia mecánica a 
las impermeabilizaciones. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
Material Conductividad 

térmica (W/mK) 
Densidad 
(Kg/ m3) 

Factor de resistencia 
al Vapor de agua 

Lámina bituminosa 0,230 1100 50000 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

Puesta en obra 
Se atenderá a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada 
en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación. 
La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extraños que 
puedan suponer un riesgo de punzonamiento. La imprimación se aplicará en todas las 
zonas en las que la impermeabilización deba adherirse y en las zonas de los remates. 
No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando esté nevando o exista nieve o 
hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta no esté suficientemente seca según las 
especificaciones de producto, o cuando sople viento fuerte, cuando la temperatura 
ambiente no se encuentre en el rango admitido en las especificaciones de producto o 
cuando sea menor que 5 º C para láminas de oxiasfalto y 0º C para el resto. 
Con pendientes entre 5-15 % deberán de colocarse adheridas al soportes y por encima de 
esta pendiente ha de disponer de fijación mecánica. Por debajo del 5 % se pueden 
disponer láminas no adheridas con protección pesada. 
Las láminas empezarán a colocarse por la parte más baja del faldón, y se realizarán los 
solapos señalados en las especificaciones de producto y en todo caso de 8 cm. como 
mínimo. Se colocarán en perpendicular a la línea de máxima pendiente. En caso de que la 
impermeabilización sea multicapa, los solapos de las láminas quedarán desplazados 
respecto a los de la capa situada inmediatamente debajo. En el sistema adherido, las 
láminas se colocarán sobre una imprimación evitando la formación de bolsas de aire, y en 
su caso, las diferentes capas quedarán totalmente adheridas entre sí. En el sistema no 
adherido la lámina debe soldarse únicamente en los solapos y en los perímetros y 
elementos singulares como sumideros, chimeneas, etc. 
No podrán ponerse en contacto materiales a base de betunes asfálticos y másticos de 
alquitrán modificado: oxiasfalto o láminas de oxiasfalto con láminas de betún plastómero 
que no sean específicamente compatibles con aquellas; láminas impermeabilizantes 
bituminosas con petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus 
disolventes específicos; alquitranes con betunes o poliestireno o cualquier otro tipo de 
material incompatible químicamente. 
El producto acabado debe presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales 
como agujeros, bordes desgarrados o no bien definidos, roturas, grietas, protuberancias, 
hendiduras, etc. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Todas las láminas empleadas dispondrán de certificado de calidad reconocido 
recibiéndose en obra con certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de la 
normativa y dispone de dichos distintivos. Si el producto posee marcas, sellos, 
certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios reconocidos por las 
Administraciones Públicas competentes, la dirección facultativa puede simplificar la 
recepción, reduciéndola a la identificación del material cuando éste llegue a obra. 
Si la dirección facultativa lo considera conveniente se harán ensayos de acuerdo con las 
UNE correspondientes, de composición, de dimensiones, masa por unidad de área, 
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resistencia al calor y a tracción, pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado, 
alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, plegabilidad, absorción de agua, dureza 
Shore A y envejecimiento artificial acelerado. 
Se comprobará que la ejecución de la obra se ajusta al proyecto de ejecución y a la 
Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada en el Documento Básico de 
Salubridad del Código Técnico de la Edificación, en cuanto a pendientes, estado del 
soporte de la impermeabilización, colocación de las láminas y de la protección. 
La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la 
cubierta consistente en la inundación hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por 
debajo del punto más alto de la entrega más baja de la impermeabilización en 
paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de 
resistencia de la cubierta. 
La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. 
Los desagües deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el 
caso de que se rebase el nivel requerido, para mantener éste. 
En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse a un riego 
continuo de la cubierta durante 48 horas. 
Tolerancias máximas admisibles: 
• Diferencias entre la anchura efectiva y la nominal: +-1,5 % en láminas con armadura de 

película de polietileno o de poliéster y +-1% en el resto. 
• Espesor de lámina extruida de betún modificado con polímeros: +-0,2 mm. 
• Masa de lámina extruida de betún modificado con polímeros: +-0,2 kg/m² 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico 
especialista y en su caso se reparará inmediatamente por personal cualificado. 
La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será 
consultada a un técnico con el fin de evitar incompatibilidades. 
En láminas vistas se comprobará anualmente el estado del elemento protector. 

 

PINTURAS 

Descripción 
Pinturas utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad en el interior 
de los edificios. 

Materiales 
• Pinturas sintéticas de resinas. 
• Pinturas de polímeros acrílicos. 
• Pintura de caucho acrílico y resinas acrílicas. 
• Pinturas bituminosas: 
Breas, asfaltos o alquitranes más disolventes, y resinas especiales. No quedarán expuestas al 
sol y al aire durante mucho tiempo, para evitar la pérdida de sus propiedades. 

Puesta en obra 
Todas las pinturas empleadas en impermeabilización deberán cumplir las características 
físicas y químicas establecidas en UNE 104236, contarán con certificado de calidad 
reconocido, llevarán indicados en el envase el tipo, nombre del fabricante, rendimiento, 
incompatibilidades y temperatura  de aplicación. 
Para la puesta en obra se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección 
facultativa. Se respetará escrupulosamente el mínimo y máximo espesor recomendado. 
Deberá aplicarse con las condiciones climatológicas adecuadas indicadas por el 
fabricante y en ningún caso por debajo de lo 5º ni por encima de los 35º, sobre soporte 
limpio, seco, sin restos de grasa y sin irregularidades como fisuras, resaltes u oquedades. 
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Si la dirección facultativa lo considera conveniente se harán ensayos según norma UNE 
104281 (1), exigiéndosele la determinación del punto de reblandecimiento anillo-bola, 
penetración, índice de penetración, ductilidad a 25 ºC y espesor. 
La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la 
cubierta consistente en la inundación hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por 
debajo del punto más alto de la entrega más baja de la impermeabilización en 
paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los límites de 
resistencia de la cubierta. 
La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. 
Los desagües deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el 
caso de que se rebase el nivel requerido, para mantener éste. 
En las cubiertas en las que no sea posible la inundación o el tipo de pintura no permita tal 
ensayo debe procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48 horas. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico 
especialista y en su caso se reparará inmediatamente por personal cualificado. 
La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será 
consultada a un técnico con el fin de evitar incompatibilidades. 
En impermeabilizaciones vistas se realizará mantenimiento con jabón neutro evitando 
productos que dañen la pintura. 
Anualmente se inspeccionará su estado y cada 3 años se revisará por técnico especialista. 

 
2.12 CUBIERTAS 

 

PLANAS 

Descripción 
Elemento estructural constituido por varias capas que sirven como protección del edificio, 
con pendientes de entre 1 % y 5 % para permitir la evacuación del agua. Pueden ser 
transitables o no transitables, ajardinadas, ventiladas o no ventiladas, invertidas o 
convencionales. 

Materiales 
• Formación de pendientes: Puede hacerse mediante mortero, hormigón celular, con 

hormigón de áridos ligeros o mediante tableros cerámicos o ladrillos huecos apoyados 
sobre tabiques de ladrillo o de piezas prefabricas. 
• Barrera de vapor: Puede ser de altas prestaciones realizando una membrana 

impermeable, como sería una lámina de oxiasfalto, de PVC, o de EPDM... o puede ser de 
bajas prestaciones como lo sería un film de polietileno o similar. Se dispondrá siempre que 
se prevean condensaciones según los cálculos especificados en la sección HE1 del 
Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación. 
• Impermeabilización: Capa bituminosa, de PVC, de caucho EPDM o pinturas 

impermeabilizantes. Se atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este 
pliego. 
• Lucernarios: De vidrio o materiales plásticos. Contarán con marcado CE. 
• Capa separadora: Geotextiles o film de polietileno que se colocará para que no 

entren en contacto el aislamiento y la membrana impermeabilizante cuando estos sean 
incompatibles o para evitar el punzonamiento. 
• Producto antirraíces: En cubiertas ajardinadas con efectos repelentes de las raíces. 
• Capa drenante: A base de grava seca y limpia o áridos ligeros. 
• Tierra de plantación: Constituida por tierra vegetal apta para jardines, pudiendo 
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adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestireno expandido o 
vermiculita. 
• Aislamiento térmico: Dependiendo del tipo de cubierta se usarán paneles rígidos, 

semirrígidos o mantas y en todo caso se atenderá a lo dispuesto en el apartado 
correspondiente de este pliego y a la sección HE1 del Documento Básico de Ahorro de 
Energía del Código Técnico de la Edificación. 
• Protección: Podrá ser de grava de canto rodado o de machaqueo en cubiertas no 

transitables empleando un tamaño de árido de entre 16-32 mm., tierra vegetal en las 
ajardinadas, pavimentos en las transitables, hormigón o asfalto en las rodadas. 
• Másticos y sellantes: Para relleno de juntas de dilatación o de otro tipo. Serán 

masillas de poliuretano, silicona, resinas acrílicas o masillas asfálticas. 
Puesta en obra 

Se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada 
en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación.  
No se trabajará en la cubierta en condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, 
temperaturas inferiores a 5º C o superiores a 35 º C, lluvias, nevadas o niebla intensa. 
El espesor de la capa de regularización de mortero de cemento, será de mínimo 15 mm.  
La capa impermeabilizante y la de aislamiento se colocarán según las indicaciones 
descritas en su apartado específico de este pliego. 
En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las 
bandas de refuerzo y terminación, de continuidad y discontinuidad así como cualquier otra 
que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
Los pasatubos deberán ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los 
movimientos previstos.  
En los encuentros de cubiertas planas con el paramento vertical la impermeabilización se 
prolongará mínimo 20 cm. por encima de la protección de cubierta. 
El remate superior de la impermeabilización en el encuentro con paramentos verticales se 
realizará mediante roza en la que insertará la impermeabilización, retranqueando la 
fachada en la zona impermeabilizada o situando un perfil inalterable que permita el 
sellado del mismo contra el paramento. 
La ejecución de esquinas y rincones se realizará disponiendo de una banda de refuerzo 
apropiada al sistema impermeabilizante. 
Se respetarán las juntas estructurales y de dilatación del edificio en todas las capas de la 
cubierta y el tratamiento de estanquidad ha de ser apropiado al tipo de 
impermeabilización empleado, sellando con material compresible y compatible 
químicamente y reforzando adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que 
permita el movimiento y garantice la estanquidad. 
Los sumideros serán piezas prefabricadas de material compatible con el tipo de 
impermeabilización y dispondrá de un ala de mínimo 10 cm. de anchura. Se cuidará de 
rebajar el soporte a su alrededor para que no se estanque el agua. Impedirán el paso de 
materiales sólidos, sobresaldrán por encima de la capa de formación de pendiente y se 
separarán 0,5 m. de paramentos verticales y elementos sobresalientes. 
Se dispondrán rebosaderos en cubiertas planas delimitadas por paramento vertical en todo 
su perímetro cuando dispongan de una sola bajante, cuando aún disponiendo de más 
bajantes en caso de obturación de una de ellas no evacuará el agua por las otras o 
cuando la obturación de un sumidero pueda acumular tal cantidad de agua que 
comprometa la seguridad estructural. 
En impermeabilizaciones no vistas, se colocará una capa separadora que evite el contacto 
con materiales incompatibles y para evitar punzonamientos y adherencias. Si hay capa de 
grava, la capa separadora se alargará de forma que sobresalga por encima de ésta en el 
encuentro con paramentos verticales y con los elementos singulares. 
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Los materiales utilizados llevarán certificado de calidad reconocido, y se les harán ensayos 
según normas UNE cuando así lo disponga la dirección facultativa. 
Se harán controles según distintos tipos de cubierta de: solapo de membrana 
impermeabilizante en encuentro con sumidero y en encuentro con paramento; relleno de 
mástico en juntas y refuerzo de membrana impermeabilizante en limahoya; espesor, 
secado, planeidad y pendiente de la capa de pendientes, disposición de las capas y 
espesor de la capa de mortero sobre la membrana, aplicación del producto antirraíces; 
colocación, espesor de la capa y tamaño de la grava, espesor de la capa filtrante de 
arena, espesor de la mezcla de tierra vegetal para plantación; tipo, colocación y 
disposición de la barrera de vapor; ejecución de maestras y tabiquillos; espesor de la capa 
de aislamiento térmico; colocación y dimensión del canalón, chimenea de aireación, 
ventilación en faldón sobre tabiquillos, refuerzo de membrana en encuentros. 
Se hará una prueba de servicio comprobando la estanquidad y desagüe de la cubierta, 
según NTE-Q. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Planeidad de la capa de mortero: 0,5 cm por 2 m 
• Pendiente de la capa de pendiente: +- 0,5 % en total y en zonas puntuales. 
• Espesor de las capas de mortero: +- 2 cm. en la de regularización, +- 1 cm. en pendientes 

y protección de impermeabilización. 
• Espesor cada drenante: +- 3 cm. 
• Solape impermeabilización en paramentos verticales: +- 2 cm. 
• Secado solera: 5% +- 2 % 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Se evitarán cargas puntuales. Se establecerán de zonas de paso en cubiertas no 
transitables. En cubiertas ajardinadas se plantarán exclusivamente vegetación de raíz 
compatible. En la colocación de antenas, mástiles o similares se ha de extremar la 
precaución en no perforar la impermeabilización. 
Ante copiosas nevadas se ha de prevenir que no se supere la altura hasta la que llega la 
impermeabilización en los paramentos verticales. 
Se realizará limpieza de calderetas, rejillas y sumideros tras fuertes lluvias, nieve o viento y 2 
veces durante el otoño. 
Anualmente se comprobará el estado de las juntas y cubierta en general. 
En cubiertas con protección de grava se realizará la recolocación de la misma 1 vez al 
año. 
Cada 3 años se realizará una revisión completa de la impermeabilización y de los puntos 
singulares sustituyendo la impermeabilización si está degradada. 
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2.13 REVESTIMIENTOS 
 

2.13.1 PARAMENTOS 
 

REVOCOS y ENFOSCADOS 

Descripción 
Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos  interiores o exteriores, de mortero 
de cemento, de cal, mixto cemento-cal o de resinas sintéticas. 

Materiales 
• Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
Cementos: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas 
armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se emplearán cementos para albañilería u otros 
cementos comunes a excepción del CEM I y CEM III. 
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contarán con marcado CE 
y estará disponible la declaración de prestaciones, el resto de cementos incluirán 
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios. 
El cemento contará con la documentación de suministro y etiquetado dispuesto en el 
anejo IV del RC-16. No llegará a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. 
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenará sobre palets o similar, en locales 
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposición directa del 
sol. 
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuará en silos estancos y protegidos 
de la humedad y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo 
y/o clase de resistencia distintos. 
Cales: contarán con marcado CE según normas UNE EN 459-1. Su recepción, manipulación 
y almacenamiento mantendrá las mismas precauciones que los cementos. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, 
o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el 
cumplimiento del marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, 
físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 
13139. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, 
el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el 
empleo de agua para el hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas 
para el amasado o curado. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado 
y dispondrá de marcado CE aportando la declaración de prestaciones según norma 
armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su 
incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de 
garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones 
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1. 
Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y absorción W0. 
Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y absorción W0 los 
pintados, W1 los no pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados. 
En el caso de utilizar morteros basados en ligantes orgánicos contarán con el preceptivo 
marcado CE según UNE-EN 15824. 
Si el mortero se confecciona con cales, estas dispondrán de marcado CE según UNE-EN 
459. 
• Juntas: 
Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 
• Refuerzo: 
Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
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Material Conductividad 
térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de 
agua 

Mortero de cemento o cal en 
revoco y enfoscado 

0,800 1525 10 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

Puesta en obra 
Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 
3 plantas de estructura por encima, si se va a realizar en el interior, y funcionará la 
evacuación de aguas si es exterior. 
La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y 
húmeda. Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podrá 
añadir agua después de su amasado. Si la superficie es de acero, primero se cubrirá con 
cerámica o piezas de cemento. No se ejecutará con temperaturas inferiores a 0º C o 
superiores a 38º C, en tiempo de heladas, lluvioso, extremadamente seco o caluroso o 
cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y cálidos.  
Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias máximas de 
1 m. en cada paño, en esquinas, perímetro del techo y huecos aplicando entre ellas el 
mortero por capas hasta conseguir el espesor que será de un máximo de 2 cm. por capa. 
En los encuentros de fachada y techo se enfoscará el techo en primer lugar. Si el soporte 
presenta discontinuidades o diferentes materiales se colocará tela de refuerzo, tensada y 
fijada, con solapes mínimos de 10 cm a cada lado. 
Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, 
dependiendo del revestimiento que se vaya a aplicar sobre él. 
Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se 
aplicará con llana o proyectado y tendrá un espesor mínimo de 8 mm. Si es de mortero de 
cal, se aplicará en dos capas con fratás, hasta conseguir un espesor mínimo de 10 mm. Si 
es de mortero de resinas, se dividirá la superficie en paños no superiores a 10 m², se fijarán 
cintas adhesivas donde se prevean cortes que se despegarán una vez endurecido el 
mortero, y el espesor mínimo del revoco será 1 mm. 
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el 
aislamiento acústico, deben evitarse los contactos entre el enfoscado de la hoja que lleva 
bandas elásticas y el del techo en su encuentro con el forjado superior. 
El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al 
forjado. Se respetarán las juntas estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones durante el 
fraguado y no se admitirán secados artificiales. Una vez trascurridas 24 h de su ejecución, 
se mantendrá húmeda la superficie hasta que el mortero haya fraguado. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Recepción de cementos y cales: El control de recepción del cemento será acorde a lo 
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentación: albarán, 
etiquetado, declaración de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificación de 
cumplimiento de requisitos reglamentarios firmado por persona física del fabricante si no 
contara con marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en 
caso que lo exigiera el responsable de la recepción, ensayos de identificación o 
complementarios según anejo VIII del RC-16. Se identificarán el tipo y clase de cales y, 
podrán realizarse ensayos identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de 
calidad reconocido. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 
hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias 
orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos 
de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08, si no 
disponen de certificado de calidad reconocido. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 
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ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 
envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. Los 
morteros que dispongan del distintivo de la marca "M", pueden quedarse exentos de 
ensayos, ya que este distintivo verifica la realización de los mismos. 
Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del soporte, 
dosificación del mortero, espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, 
disposición de los materiales, adherencia al soporte, juntas y uniones con otros elementos. 
Tolerancias máximas admisibles: 
• planeidad: 5 mm. por m. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 
Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, 
manchas, falta de adherencia... informando en su caso a técnico.  
En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros 
elementos, se empleará agua a baja presión con cepillo suave. 

 

MONOCAPAS 

Descripción 
Revestimiento continuo formado por una única capa de mortero tradicional con aditivos 
especiales, pudiendo llevar un acabado a la piedra, raspado, a la tirolesa, rugoso, 
chafado o alisado. 

Materiales 
• Mortero: 
La mezcla vendrá preparada de fábrica y dispondrá de D.I.T. Documento de Idoneidad 
Técnica en vigor. Por tanto, en obra no se le añadirá ningún componente como cementos, 
arenas, pigmentos o aditivos. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, 
el agua cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el 
empleo de agua para el hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas 
para el amasado o curado. 
Estarán clasificados con mortero (OC) CS de resistencia III a IV y absorción W1 o W2 los 
expuestos a agua y viento elevados. 
• Juntas: 
Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. 
• Malla: 
Se utilizará como refuerzo en puntos singulares y será de fibra de vidrio resistente a los 
álcalis, de poliéster o acero galvanizado o inoxidable. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductivi
dad 
térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de agua 

Mortero monocapa 1,300 1900 10 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 
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Puesta en obra 
La mezcla preparada de fábrica se almacenará en lugar cubierto, ventilado y protegido 
de la humedad. Antes de aplicar se comprobará que el soporte sea resistente, plano, 
rugoso, estable, limpio, con una temperatura de entre 5 y 30º, con el grado de humedad 
adecuado según indicaciones del fabricante y no presentará una absorción excesiva. El 
mortero se preparará según las indicaciones del fabricante y se aplicará mecánicamente 
o con llana en una capa que tendrá un espesor mínimo de 10 mm. y máximo de 15 mm., 
aplicando en dos capas espesores mayores. Se respetarán las juntas estructurales y se 
dejarán juntas de trabajo a distancias máximas de 2 m. entre horizontales y 7 m. entre 
verticales que se conseguirán colocando junquillos antes de aplicar el revestimiento y 
quitándolos una vez haya fraguado. Se colocarán mallas como refuerzo en juntas 
estructurales, uniones de distintos materiales, dinteles, forjados, etc., que cubrirán 20 cm a 
cada lado de la junta y quedarán centradas en el espesor del revestimiento. 
Si el acabado superficial va a ser raspado, se dejará fraguar el mortero 6-7 horas en 
invierno y 2-3 en verano. Si el acabado es con piedra proyectada, quedará un espesor 
mínimo de mortero entre la piedra y el soporte de 8 mm.  
Tras la ejecución se realizará el curado regando ligeramente con agua hasta que el 
mortero haya fraguado. 
No se trabajará con temperaturas bajas, humedad elevada, riesgo de heladas y lluvia. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
La mezcla preparada en fábrica poseerá el DIT. En el envase aparecerá el nombre del 
producto, identificación del fabricante, peso, instrucciones de empleo y almacenamiento, 
referencia, fecha de fabricación, color, número de lote de fabricación y tiempo máximo 
de validez. 
Se comprobará la preparación del soporte, resistencia del mortero, espesor, colocación de 
mallas en juntas, planeidad y que no haya defectos como abombamientos, desplomes, 
desniveles y descolgamientos. 
Tolerancias máximas admisibles: 
• planeidad: 5 mm. por m. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 
Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, 
manchas, falta de adherencia... informando en su caso a técnico.  
En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros 
elementos, se empleará agua a baja presión con cepillo suave. 
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ALICATADOS 

Descripción 
Baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio como acabado en paramentos 
verticales interiores. 

Materiales 
• Baldosas: 
Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. 
No estará esmaltado en la cara posterior ni en los cantos. 
• Mosaico: 
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
• Material de agarre: 
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y 
sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos, adhesivos de dispersión o adhesivos de 
resinas de reacción. Los adhesivos serán elásticos, no tóxicos e inalterables al agua. La 
determinación del tipo de adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su 
absorción y el formato de la baldosa según las recomendaciones publicadas por AFAM y 
del fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de 
garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones 
indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-
EN 12004 para adhesivos. 
Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de la especificación del propio 
marcado CE y el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos 
determinarán la proporción de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de 
aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el tráfico y ámbito de 
aplicación. 
• Material de rejuntado: 
Lechada de cemento Pórtland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, mortero de 
resinas de reacción y se puede hacer un relleno parcial de juntas con tiras compresibles. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductivida
d térmica 
(W/mK) 

Densida
d 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de 
agua 

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000 30 
Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

Puesta en obra 
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el 
recibido se va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) y perfectamente 
plana si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigón es necesario esperar 
entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o se le 
aplicará una imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán productos 
especiales para endurecer superficies disgregables. 
Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicará una capa de entre 1 y 1,5 cm. 
tras lo que se colocarán los azulejos, que han de haber estado sumergidos en agua y 
oreados a la sombra durante 12 h., golpeándolos con la paleta y colocando cuñas de 
madera entre ellos. El rejuntado se hará 24 h. después de la colocación, con lechada de 
cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm. y con mortero de cemento con 
arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. 
También podrán utilizarse materiales especiales de rejuntado en cuyo caso se atenderá lo 
dispuesto en las instrucciones del fabricante. 
Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicará con llana una capa de entre 2 y 3 mm. de 
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espesor, pasando por la superficie una llana dentada, o bien se aplicará sobre la cara 
posterior del azulejo y tras la colocación se cuidará en limpiar el exceso de adhesivo entre 
juntas antes de que endurezca. 
Durante la colocación la temperatura será de entre 5 y 30º C, no habrá soleación directa ni 
corrientes de aire. 
Se mantendrán las juntas estructurales del edificio. Se realizarán juntas de dilatación en 
superficies mayores de 40 m² o en longitudes mayores de 8 m. en interiores y 6 m. en 
exteriores. 
Los taladros que se realicen en el azulejo tendrán un diámetro de 1 cm. mayor que las 
tuberías que los atraviesan. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Las baldosas tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la dirección 
de obra se les harán ensayos de características dimensionales, resistencia a flexión, a 
manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la 
helada y resistencia química. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-
16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del 
marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios 
firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de 
calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la 
recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 
hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y 
sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08. 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar 
ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-
08 si no disponen de sello de garantía. En cualquier caso, el árido dispondrá de marcado 
CE. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 
ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 
envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 
Se hará un control de la aplicación del mortero de agarre o de la pasta adhesiva, cortes y 
taladros en azulejos, juntas, planeidad, horizontalidad, verticalidad, humedad del 
paramento, aparejo, recibido de baldosas y adherencia entre el paramento y el material 
de agarre. 
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los distintivos de 
calidad que disponga. 
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el 
aislamiento acústico, deben evitarse los contactos entre el alicatado de la hoja que lleva 
bandas elásticas y el techo en su encuentro con el forjado superior.  
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• planeidad: +-1 mm. entre baldosas adyacentes y 2 mm./2 m. en todas las direcciones. 
• desviación máxima: +-4 mm. por 2 m. 
• espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm. 
• paralelismo entre juntas: +-1mm/m. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
La fijación de pesos sobre la pared se realizará sobre el soporte, procurando realizar los 
taladros en medio de las piezas hasta alcanzar la base del alicatado. 
Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja. 
Se realizará comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, desprendimientos, 
grietas y fisuras cada 5 años. 
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PINTURAS 

Descripción 
Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y 
elementos de instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como 
acabado decorativo o protector. 

Materiales 
• Pinturas y barnices: 
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán 
con agua. También pueden ser pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, 
barniz, pintura a la resina vinílica, bituminosas...que se mezclarán con disolvente orgánico. 
También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes 
de origen orgánico, inorgánico y plástico, como colas celulósicas, cal apagada, silicato de 
sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc. 
• Aditivos: 
Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, 
colorantes, tintes, disolventes, etc. 
• Imprimación: 
Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser 
imprimaciones para galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y 
selladora para yeso y cemento. 

Puesta en obra 
La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para 
eliminar  adherencias e imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca 
si se van a utilizar pinturas con disolventes orgánicos y se humedecerá para pinturas de 
cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 20 % 
en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, 
la humedad máxima será del 6 %. El secado será de la pintura será natural con una 
temperatura ambiente entre 6 y 28 º C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad 
relativa menor del 85 %. La pintura no podrá aplicarse pasadas 8 horas después de su 
mezcla, ni después del plazo de caducidad. 
Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y 
las manchas de moho que también se desinfectarán con disolventes funguicidas. 
Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o 
insecticidas y eliminará toda la resina que pueda contener. 
En el caso de tratarse de superficies con especiales características de acondicionamiento 
acústico, se garantizará que la pintura no merma estas condiciones. 
Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva. 
En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el 
fabricante especialmente los tiempos de secado indicados. 
Por tipos de pinturas: 
• Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la 

impregnación de los poros, y una mano de temple como acabado. 
• Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la 

impregnación de los poros, y dos manos de acabado. 
• Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente 

humedecido, realizando la mezcla en el momento de la aplicación. 
• Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la 

mezcla se hará en el momento de la aplicación, y se darán dos manos. 
• Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación 

selladora y dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dará una imprimación 
tapaporos, se plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se darán dos manos. 

• Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos 
manos de acabado. 

• Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera 
se plastecerá, se dará una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre 
superficie metálica llevará dos manos de acabado. 

• Barniz: se dará una mano de  fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de 
acabado. 
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del 
envase, caducidad y sello del fabricante.  
Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán 
ensayos de determinación de tiempo de secado, de la materia fija y volátil y de la 
adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico, resistencia a 
inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el material ferromagnético. 
Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, 
eflorescencias, óxido, moho...que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se 
comprobará la correcta aplicación de la capa de preparación, mano de fondo, 
imprimación y plastecido. Se comprobará el acabado, la uniformidad, continuidad y 
número de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre capas, que tenga 
un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color 
indicado, y que no se haga un secado artificial. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos 
adecuados al tipo de pintura aplicada. 
Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o 
reposición de la misma. 

 
2.13.2 SUELOS 

Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las 
condiciones siguientes: 

a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel 
de más de 6 mm; 
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no 
exceda el 
25%; 
c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones 
o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos. 
Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una 
puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm 
y que la anchura de la hoja. 
d) en el caso de suelos flotantes, se cuidará que el material aislante cubra toda la 
superficie del forjado y no se vea interrumpida su continuidad y evitando también los 
contactos rígidos con los paramentos perimetrales. 

CERÁMICOS 

Descripción 
Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas cerámicas o 
mosaico cerámico de vidrio. 

Materiales 
• Baldosas: 
Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. 
Estarán exentas de grietas o manchas y dispondrán de marcado CE según norma 
armonizada UNE-EN 14411. 
• Mosaico: 
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
• Bases: 
Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede llevar un 
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conglomerante hidráulico, o una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y 
desolidarizar, o base de mortero armado para repartir cargas. En vez de base también se 
puede colocar una película de polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial. 
• Material de agarre: 
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y 
sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas de 
reacción.  Las características del mortero se diseñarán en función del tipo de soporte y el 
espesor de la capa según las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de 
garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones 
indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-
EN 12004 para adhesivos. 
Los adhesivos llevarán impreso en su embalaje, además de la especificación del propio 
marcado CE y el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos 
determinarán la proporción de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de 
aplicación, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el tráfico y ámbito de 
aplicación. 
• Material de rejuntado: 
Lechada de cemento Portland o mortero de juntas. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 

Material Conductivida
d térmica 
(W/mK) 

Densida
d 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de 
agua 

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000 30 
Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

Puesta en obra 
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el 
recibido se va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) si se hace con 
pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días 
después del hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o se le aplicará una 
imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán productos especiales para 
endurecer superficies disgregables. 
Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire, el soleamiento directo y la 
temperatura será de entre 5 y 30 ºC. 
Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero todavía 
fresco antes de colocar las baldosas que estarán ligeramente húmedas. El rejuntado se 
hará 24 h. después de la colocación, con lechada de cemento si las juntas tienen una 
anchura menor de 3 mm y con mortero de cemento con arena muy fina si la anchura es 
mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. También podrán emplearse 
morteros específicos de juntas en cuyo caso se a tenderá a lo dispuesto por el fabricante. 
Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte será como máximo del 3 %. El adhesivo 
se colocará en cantidad según las indicaciones del fabricante y se asentarán las baldosas 
sobre ella en el periodo de tiempo abierto del adhesivo. 
Se respetarán las juntas estructurales del edificio y se rellenarán con junta prefabricada, 
con fijación de metal inoxidable y fuelle elástico de neopreno o material elástico y fondo 
de junta compresible. En el encuentro con elementos verticales o entre pavimentos 
diferentes se dejarán juntas constructivas. Se dejarán juntas de dilatación en cuadrículas de 
5 x 5 m en exterior y 9 x 9 m. en interior. 
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
El constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e información de sus 
características técnicas, tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando la dirección 
de obra lo disponga se les harán ensayos de características dimensionales, resistencia a 
flexión, a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, 
deslizamiento a la helada y resistencia química. En el embalaje se indicará el nombre del 
fabricante y el tipo de baldosa. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-
16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del 
marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios 
firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de 
calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la 
recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 
hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y 
sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE-08. 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar 
ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-
08 si no disponen de sello de garantía. En cualquier caso, el árido dispondrá de marcado 
CE. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 
ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 
envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE y en su caso los distintivos de 
calidad que disponga. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
• Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm. 
• Desviación máxima: +- 4 mm. por 2 m. 
• Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm. por 1 m. 
• Desnivel horizontalidad: 0,5 %. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo 
caso es necesario avisar a un técnico cualificado. 
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este 
trabajo se empleará lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 
 

TERRAZOS 

Descripción 
Acabado de paramentos horizontales interiores y exteriores, constituido por baldosas o 
continuo in situ. Está formado por una capa base y otra huella constituida por áridos 
conglomerados con cemento vibroprensado. 

Materiales 
• Baldosas de terrazo: 
Formada por capa base de mortero de cemento y cara de huella formada por mortero de 
cemento con arenilla de mármol, china o lajas de piedra y colorantes. La cara de huella 
podrá estar pulida, sin pulir o lavada. 
Irán acompañados de la declaración de conformidad con el marcado CE según la norma 
armonizada UNE-EN 13.748, declarando expresamente la resistencia flexión, conductividad 
térmica, resistencia climática y comportamiento al deslizamiento. 
El espesor de la capa de huella será mayor de 4 mm. en piezas pulidas y > 8 mm. en piezas 
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para pulir. 
Las tolerancias dimensionales se ajustarán a lo especificado en la norma armonizada 
señalada. El espesor un máximo de +- 1 mm. en piezas calibradas, +- 2 mm. en piezas < 40 
mm. y +- 3 mm en piezas >= 40 mm. 
• Cemento: 
Se usará cemento gris con arena para el dorso y a veces para la cara vista. También se 
usará cemento blanco mezclado con polvo de mármol, áridos, colorantes y agua, para la 
cara vista. 
• Material de agarre: 
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y 
sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas de 
reacción.  Las características del mortero se diseñarán en función del tipo de soporte y el 
espesor de la capa según las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de 
garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones 
indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-
EN 12004 para adhesivos. La determinación del tipo de adhesivo se realizará en función del 
tipo de soporte, su absorción y el ambiente expuesto según las recomendaciones 
publicadas por AFAM y del fabricante. 
• Polvo de mármol o arenilla: 
Se obtiene de triturados de mármol. 
• Triturados y áridos: 
Se obtienen de rocas naturales, deberán estar limpios. Se utilizan en la cara vista. 
• Arenas: 
Pueden ser de cantera, de río...estarán limpias, sin arcilla ni material orgánico (contenido 
máximo del 3 %) y con el grado de humedad adecuado. Se usan en el dorso. 
• Pigmentos y colorantes: 
Modifican el color de la cara vista. 
• Aditivos: 
Hidrofugantes, aireantes... no perjudicarán el resto de características del hormigón o 
mortero. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de 
garantía documental del cumplimiento del marcado CE. 
• Bandas para juntas: 
Serán de latón, de 1 mm. de espesor mínimo  y de 2,5 cm de altura. 

Puesta en obra 
Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire y soleamiento directo, y la 
temperatura estará comprendida entre 5 y 30 º C. 
Para la colocación de baldosas se humedecerán las piezas y el soporte. Sobre la superficie 
se extenderá una capa de arena o gravillín de 20 mm. de espesor, se verterá una capa de 
mortero de 20 mm. de espesor, que se espolvoreará con cemento antes de que fragüe y 
sobre ésta se colocarán las baldosas dejando juntas de anchura mínima 1 mm., que se 
rellenarán con lechada de cemento y arena que se limpiará una vez que haya fraguado. 
Finalmente se pulirá con máquina de disco horizontal. 
Para suelos continuos, se extenderá sobre la capa de arena, una de mortero de 1,5 cm de 
espesor, sobre ésta se colocará malla de acero, y se verterá otra capa de mortero de 1,5 
cm de espesor. Se apisonará y nivelará esta superficie y se verterá otra capa de mortero de 
acabado de 1,5 cm de espesor que se volverá a apisonar y nivelar y se colocarán las 
bandas para juntas en cuadrículas de 1,25 m máximo de lado. El mortero de acabado se 
cubrirá durante una semana para que permanezca húmedo y se pulirá con máquina de 
disco horizontal. 
Se respetarán las juntas estructurales. Se harán juntas de dilatación, coincidiendo con las 
del edificio en el interior y cuadrículas de 5 x 5 m en el exterior, que tendrán una anchura 
de entre 10 y 20 mm. En el interior se dejarán juntas de retracción en cuadrículas de 5 x 5m., 
de anchura de entre 5 y 10 mm. y espesor 1/3 del pavimento. Se dejarán juntas 
constructivas en encuentros entre pavimentos o con elementos verticales. Las juntas se 
sellarán con masilla, perfil preformado o cubrejuntas. 
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Por cada suministro de baldosas de terrazo se comprobará su tipo, dimensiones, acabado 
superficial y aspecto. Si la dirección facultativa lo dispone se harán ensayos según normas 
UNE y con la frecuencia indicada en la Documentación Técnica, de coeficiente de 
absorción de agua, resistencia al desgaste y heladicidad. 
De las mallas de acero, en cada suministro se comprobará el tipo y diámetro de redondos 
y la separación entre éstos. 
El control de recepción del cemento será acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-
16: a) control de la documentación: albarán, etiquetado, declaración de prestaciones del 
marcado CE si lo tuviera o certificación de cumplimiento de requisitos reglamentarios 
firmado por persona física del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de 
calidad si los tuviere. b) inspección visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la 
recepción, ensayos de identificación o complementarios según anejo VIII del RC-16. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de 
hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias 
orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08, 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar 
ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-
08 si no disponen de sello de garantía. En cualquier caso, el árido dispondrá de marcado 
CE. 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán 
ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros 
envasados o a granel se comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. 
Se comprobará la limpieza y humedad de la superficie a revestir, vertido, aplanado y 
dimensiones de las capas de arena y de mortero, colocación de la malla de acero, 
colocación de las bandas, formación, anchura, espesor y sellado de juntas, adherencia 
entre capas y al soporte, encuentro entre pavimentos y con elementos verticales, 
planeidad y horizontalidad del pavimento, etc. 
Tolerancias máximas admisibles: 
• Absorción en baldosas: 15 % en baldosas tipo a y b y 20 % en tipo c. 
• Resistencia al desgaste en baldosas: 2,5 mm. en a, y 4 mm. en b y c. 
• Planeidad pavimento: 4 mm. por 2 m. 
• Cejas pavimento baldosas: 1 mm. 
• Horizontalidad pavimento: 0,5 % 
• Distancia entre juntas pavimento continuo: 1.300 mm. 
• Separación entre redondos en mallas: +-20 mm. 

Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo 
caso es necesario avisar a un técnico cualificado. 
2 veces al  año se aplicarán productos abrillantadores. Se pulimentará y encerará a 
máquina cada 5 años. 
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este 
trabajo se empleará lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 
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2.13.3 FALSOS TECHOS 
 

PLACAS 

Descripción 
Techos de placas de escayola o cartón-yeso, suspendidos mediante entramados metálicos 
vistos o no, en el interior de edificios. 

Materiales 
El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del 
marcado CE facilitando la declaración de prestaciones. Deberá indicar las condiciones de 
reacción y resistencia al fuego, emisión de amianto y formaldehído, fragilidad, resistencia a 
tracción por flexión, capacidad de soporte de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y 
absorción acústica, conductividad térmica y durabilidad según lo señalado en la norma 
armonizada UNE-EN 13.964. 
• Placas y paneles prefabricados: 
Placas con un alma de yeso revestido con cartón por ambas caras y paneles formados por 
dos placas unidas mediante cola a un alma celular de lana de roca, fibra de vidrio o 
cartón. El yeso puede llevar aditivos hidrófugos, que aumenten la dureza, resistentes al 
fuego, etc. Su contenido de humedad será inferior al 10% en peso. 
Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como 
fisuras, abolladuras, asperezas y se cortarán sin dificultad. 
Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie y el 
fabricante las suministrará correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE 
aportando la declaración de prestaciones y para paneles divisores de sectores de incendio 
o protectores de la estructura informe de ensayo inicial de tipo expedido por laboratorio 
notificado con valores de resistencia y reacción al fuego. 
También pueden ser empleadas placas de yeso laminado reforzado con fibras en cuyo 
caso contarán con marcado CE según UNE-EN 15283-1+A1 especificando características 
mecánicas, comportamiento frente al fuego, propiedades acústicas, permeabilidad al 
vapor de agua, resistencia térmica, sustancias peligrosas, dimensiones y tolerancias y en su 
caso capacidad de absorción de agua, dureza superficial, cohesión del alma a alta 
temperatura y resistencia al impacto. 
• Elementos de fijación: 
Como elemento de suspensión se podrán utilizar varillas roscada de acero galvanizado, 
perfiles metálicos galvanizados y tirantes de reglaje rápido. Para fijación al forjado se 
puede usar varilla roscada de acero galvanizado, clavo con un lado roscado para colocar 
tuerca y abrazadera de chapa galvanizada. Para fijación de la placa se pueden usar 
perfiles en T de aluminio  de chapa de acero galvanizado y perfil en U con pinza a presión. 
Para el remate perimetral se podrán usar perfiles angulares de aluminio o de chapa de 
acero galvanizado. 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 

Material Conductivida
d térmica 
(W/mK) 

Densida
d 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 
Vapor de 
agua 

Placas de yeso o escayola 0,250 825 4 
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Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la 
dirección facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos 
Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

Puesta en obra 
Si el forjado es de bloques de entrevigado, se colocarán las varillas roscadas, a distancias 
máximas de 120 cm. entre sí, unidas por el extremo superior a la fijación y por el inferior al 
perfil en T mediante manguito. Si el forjado es de viguetas se usará abrazadera de chapa 
galvanizada fijada al ala de la vigueta. Se colocarán los perfiles en T de chapa, nivelados, 
a distancias determinadas por las dimensiones de las placas y a la altura prevista. Como 
elemento de remate se colocarán perfiles LD de chapa, a la altura prevista, sujetos 
mediante tacos y tornillos de cabeza plana a distancias máximas de 500 mm. entre sí. 
Posteriormente se colocarán las placas, comenzando por el perímetro, apoyando sobre el 
ángulo de chapa y los perfiles en T. Las placas quedarán unidas a tope longitudinalmente. 
Para la colocación de luminarias y otros elementos se respetará la modulación de placas, 
suspensiones y arriostramiento. El falso techo quedará nivelado y plano. 
En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidará de que este se disponga de 
manera continua. En el caso de instalar luminarias, estas no mermarán el aislamiento del 
falso techo. Se sellarán todas las juntas perimétricas y se cerrará el plenum especialmente 
en la separación con otras estancias. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 
Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, 
etc., comprobando su tipo, material, dimensiones, espesores, características, protección y 
acabados. Llevarán distintivos AENOR, EWAA EURAS u otro certificado de calidad 
reconocido. Si la dirección facultativa así lo dispone se harán ensayos de aspecto y 
dimensiones, planeidad, desviación angular, masa por unidad de superficie, humedad, 
resistencia a flexotracción, y choque duro. 
El perfil laminado y chapas, se les harán ensayos de tolerancias dimensionales, límite 
elástico, resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, Resiliencia Charpy, Dureza 
Brinell, análisis químicos determinando su contenido en C y S. a los perfiles de aluminio 
anodizado se harán ensayos de medidas y tolerancias, espesor y calidad del sellado del 
recubrimiento anódico. 
Se harán  inspecciones de revestimiento, comprobando las fijaciones, planeidad, 
elementos de remate, de suspensión y de arriostramiento, separación entre varillas, 
nivelación, aparejo, uniones entre placas, a perfiles, a paramentos verticales y a soporte, 
aspecto de placas y juntas. No se admitirán errores de planeidad mayores de 4 mm. por 2 
m. 
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Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen 
otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y 
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la 
obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos 
pesados se anclarán al elemento resistente superior. 
Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua. 
En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con 
escayolas y yesos. 
Cada 3 años se realizará una inspección visual para comprobar su estado general y la 
aparición de fisuras, desconchados, o desprendimientos. 
 
 
 

 

 

Barcelona, 27 de diciembre de 2017 
 
 
 

Sergi Balaguer 
Arquitecto 
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01 ELECTRICITAT

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS01.01

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

XARXA DE TERRES01.02

Ee07pi01 UN PIQUETA TERRA DE 2 m. I 14 mm.

Subm. i col. de piqueta d'acer cobrejat de 2 m. de longitud i 14 mm. de
diàmetre. S'inclou abraçadera metàl·lica per unió de piqueta a cable
de Cu.

3

Ee01ct02 ML CABLE DE COURE NU DE 35 mm2.

Subm. i col. de cable de coure nu de 35 mm2., amb p.p. d'ancoratges.
53

Ee03gr04 ML TUB GRISDUR ROSCAT 32 mm.

Subm. i col. de tub de P.V.C. rígid de 32 mm. de diàmetre color RAL
7035, roscat als seus extrems, resistència a la compresió 1250 N, re-
sistència a l'impacte 2 J., IP54, amb p.p. d'accessoris i grapes.

23

Expael02 PA CONNEXIO A LA XARXA DE TERRES EXISTENT

Connexió a la xarxa de terres existent de l'edifici.
1

Eepacr01 PA COMPROVACIO RESISTENCIA

En cas de disposar d'una instal.lació de terres existent, es realitzarà
una comprovació de resistència de la xarxa de terres, amb els aparells
de mesura corresponents. 

NOTA:
En cas de no ser inferior a 10 OHMS o considerar-se insuficient per la
direcció facultativa, es valorarà la reparació per partida d'administració.

1

CANALITZACIONS I LINIES PRINCIPALS01.03

Ee85bca2 ML SAFATA CABLOFIL BC 200x60 GC+TAPA.

Subm. i col. de safata cega CABLOFIL sèrie BC de 200x60 mm. GC,
galvanitzada per immersió en calent, amb tapa, cable de coure nu,
p.p. d'accessoris, unions i suports.

22

Ee85bpf3 ML SAFATA CABLOFIL BP 200x60 GC+TAPA + 1T

Subm. i col. de safata perforada CABLOFIL sèrie BP de 200x60 mm.
GC, galvanitzada per immersió en calent, amb tapa, un tabic separa-
dor, cable de coure nu, p.p. d'accessoris, unions i suports.

32
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Ee01ha4100 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x25 mm2.

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x25 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. Per a con-
nexió entre quadres existents i SB-4.

5

Ee01ha3700 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x4 mm2.

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x4 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. Per a con-
nexió entre quadres existents i SB-3.

15

Ee01ha3701 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x4 mm2.

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x4 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. Per a con-
nexió entre quadres existents i SB-2.

15

QUADRES ELÈCTRICS01.04

Expanota02 NOTA

Nota:
- S'aprofiten les proteccions del quadre existent, línies elèctriques d'en-
llumenat i força, tub i caixes corresponents a la zona d'office i banys.

1

Expael04 UN AMPLIACIO DE QUADRE EXISTENT DE PLANTA BAIXA

Ampliació de quadre elèctric existent a planta baixa amb les protec-
cions que s'indiquen als esquemes i càlculs elèctrics.

1

Expael05 UN AMPLIACIO DE QUADRE EXISTENT DE PLANTA 1

Ampliació de quadre elèctric existent a planta 1 amb les proteccions
que s'indiquen als esquemes i càlculs elèctrics.

1

Expael07 UN AMPLIACIO DE QUADRE EXISTENT DE PLANTA BADALOT

Ampliació de quadre elèctric existent a planta badalot amb les protec-
cions que s'indiquen als esquemes i càlculs elèctrics.

1

Ee99cu01 UN SUBQUADRE DE PLANTA BAIXA (SB-2)

Subm. i col. de SUBQUADRE DE PLANTA BAIXA (SB-2) format per
armari metàl·lic combinable SCHNEIDER ELECTRIC sèrie PRISMA
PLUS sistema G, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que
es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat au-
xiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors
de cada element i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una amplia-
ció de l'ordre del 30%.

1

Ee99cu02 UN SUBQUADRE DE PLANTA 1 (SB-3)

Subm. i col. de SUBQUADRE DE PLANTA 1 (SB-3) format per armari
metàl·lic combinable SCHNEIDER ELECTRIC sèrie PRISMA PLUS
sistema G, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·loca-
ran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es des-
criuen als esquemes i càlculs elèctrics.

1

26 febrer 2018 170421_G2400



CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT

S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat au-
xiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors
de cada element i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una amplia-
ció de l'ordre del 30%.

Ee99cu03 UN SUBQUADRE DE PLANTA COBERTA (SB-4)

Subm. i col. de SUBQUADRE DE PLANTA COBERTA (SB-4) format
per armari metàl·lic combinable SCHNEIDER ELECTRIC sèrie PRIS-
MA PLUS sistema G, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior
es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat au-
xiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors
de cada element i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una amplia-
ció de l'ordre del 30%.

1

CIRCUITS D'ENLLUMENAT I FORÇA01.05

Ee01ha40 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x16 mm2.

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x16 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

22

Ee01ha39 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x10 mm2.

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x10 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

28

Ee01ha37 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x4 mm2.

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x4 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

19

Ee01ha36 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x2'5 mm2

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x2'5 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

21

Ee01ha22 ML C. CU. 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 3x2'5 mm2

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x2'5 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

1.176

Ee03co11 ML TUB REFLEX 32 mm.

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 32 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció

10
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contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

Ee03co10 ML TUB REFLEX 25 mm.

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 25 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

8

Ee03co09 ML TUB REFLEX 20 mm.

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

291

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

37

LLUMINÀRIES01.06

Ee41fg04 UN LL. LAMP FIL LED G2 14741503

Subm. i col. de lluminària LAMP sèrie FIL LED G2 Opal ref.
147.41.50.3. Cos d'alumini. Difusor de policarbonat. Font de llum led
de 19 W, 3000K, 1900 lúmens. IP42, IK06. Longitud 1137 mm. S'in-
clouen p.p. de peces d'unió de lluminàries, p.p. de tapes finals i mate-
rial auxiliar de muntatge.

32

Ee41do03 UN LL. LAMP DOMO 120 8640810.

Subm. i col. de downlight encastable LAMP sèrie DOMO 120 mod.
86.40.81.0. Cos d'alumini. IP20. Font de llum led de 11/23 W i
1361/2352 lm, 3000 K. S'inclou equjp per a potència de 11 W, vidre
transparent 86.00.85.0 IP54 i material auxiliar de muntatge.

6

Ee41fg05 UN LL. LAMP FIL LED G2 14740553

Subm. i col. de lluminària LAMP sèrie FIL LED G2 Prismatic ref.
147.40.55.3. Cos d'alumini. Difusor de policarbonat. Font de llum led
de 19 W, 4000K, 2150 lúmens. IP42, IK06. Longitud 1137 mm. S'in-
clouen p.p. de peces d'unió de lluminàries, p.p. de tapes finals i mate-
rial auxiliar de muntatge.

130

Ee41fg06 UN LL. LAMP FIL LED G2 14741413

Subm. i col. de lluminària LAMP sèrie FIL LED G2 Opal ref.
147.41.41.3. Cos d'alumini. Difusor de policarbonat. Font de llum led
de 28 W, 3000K, 2850 lúmens. IP42, IK06. Longitud 1700 mm. S'in-
clouen p.p. de peces d'unió de lluminàries, p.p. de tapes finals i mate-
rial auxiliar de muntatge.

2

Ee41fg07 UN LL. LAMP FIL LED G2 14741403

Subm. i col. de lluminària LAMP sèrie FIL LED G2 Opal ref.
147.41.40.3. Cos d'alumini. Difusor de policarbonat. Font de llum led
de 19 W, 3000K, 1900 lúmens. IP42, IK06. Longitud 1137 mm. S'in-
clouen p.p. de peces d'unió de lluminàries, p.p. de tapes finals i mate-
rial auxiliar de muntatge.

2

46 febrer 2018 170421_G2400



CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT

Ee38hu03 UN LL. LEGRAND 0604.77

Subm. i col d'hublot metàl.lic estanc LEGRAND ref. 604.77 de color
blanc. IP55. S'inclou reixa de protecció metàlica de color blanc ref.
605.08, bombeta led de 8 W i material auxiliar de muntatge.

4

Ee02iz02 UN EMERG. DAISALUX IZAR 2N30

Sum. y col. de lluminaria de emergència DAISALUX sèrie IZAR mod.
2N30. Característiques:
No permanent.
Altura de col·locació. De 2'2 a 5 m.
Autonomia. 2 h.
Lúmens. 200.
Bombeta d'emergència. MHBled
Grau de protecció. IP20, IK04.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

27

Ee02no13kb UN EMERG. DAISALUX NOVA LD N3+KEB NOVA.

Subm. i col. de lluminària d'emergència DAISALUX sèrie NOVA mod.
NOVA LD N3. Característiques:
No permanent.
Autonomia 1 h.
Lúmens: 150.
Bombeta d'emergència. ILMled.
Grau de protecció. IP44 IK04.
S'inclou caixa d'encastar KEB NOVA i material auxiliar de muntatge.

4

MECANISMES01.07

Ee79li01 UN INTERRUPTOR BTICINO LIVINGLIGHT N4001M2A.

Subm. i col. d'interruptor lluminós BTICINO sèrie LIVINGLIGHT de co-
lor blanc. 16 A-230 V. S'inclou caixa d'encastar universal o especial
per a pladur segons arquitectura, placa AIR de color blanc, suport i
material auxiliar de muntatge.

21

Ee79li06 UN BASE ENDOLL BTICINO LIVINGLIGHT N4141.

Subm. i col. de base d'endoll BTICINO sèrie LIVINGLIGHT de color
blanc, 2P+T 16 A 230 VA. Tipus schuko. S'inclou caixa d'encastar uni-
versal o especial per a pladur segons arquitectura, placa AIR de color
blanc, suport i material auxiliar de muntatge.

33

Ekcis301 UN CAIXA SIMON 500 CIMA PARET SUPERFICE 3 MODULS 51000003-030.

Subm. i col. de caixa de paret de superficie SIMON 500 CIMA ref.
51000003-030 de tres mòduls. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color vermell.
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
2 Plaques de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

14

Ekcis310 UN CAIXA SIMON 500 CIMA PARET SUPERFICE 3 MODULS 51000003-030.

Subm. i col. de caixa de paret de superficie SIMON 500 CIMA ref.
51000003-030 de tres mòduls. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Base d'endoll schuko de color blanc.
2 Plaques de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
1 Placa K45 mod. K100A amb connector VGA HD5 femella.
S'inclouen plaques adaptadores per a mecanismes K45 i material auxi-
liar de muntatge.

2

Ekcie21100 UN CAIXA SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 2 MODULS

Subm. i col. de caixa d'encastar en paret SIMON 500 CIMA de dos mò-
duls (caixetí 51020102-039 i marc-bastidor 51010102-030). Composi-
ció:
1 Base d'endoll schuko 500 de color blanc.
1 Placa K45 mod. K100A amb connector VGA HD5 femella. 

1
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1 Placa cega K45 mod. K17.
S'inclouen plaques adaptadors per a mecanismes K45 i p.p. de mate-
rial auxiliar de muntatge. Instal·lació al sostre.

Ekcie21101 UN CAIXA SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 2 MODULS

Subm. i col. de caixa d'encastar en paret SIMON 500 CIMA de dos mò-
duls (caixetí 51020102-039 i marc-bastidor 51010102-030). Composi-
ció:
1 Base d'endoll schuko 500 de color blanc.
1 Placa per a una presa RJ45 amb finestreta.
2 Plaques cegues K45 mod. K17.
S'inclouen plaques adaptadors per a mecanismes K45 i p.p. de mate-
rial auxiliar de muntatge. Instal·lació al sostre.

4

Eb04ph04 UN DETECTOR MOVIMENT PHILIPS OCCUSWITCH LRM 1070/00 EOC 73138499

Subm. i col. de detector de moviment autònom PHILIPS sèrie OCCUS-
WITHC mod. LRM 1070/00, deconnecta l'enllumenat d'una zona mit-
jancçant un interruptor compatible amb qualsevol làmpada. Possibilitat
de connectar-ho en paral.lel amb altres unitats.  Temps seleccionable
entre 1 i 30 minuts, incorpora una fotocèl.lula inhibidora quant la quan-
titat de llum és suficient. S'inclou material auxiliar de muntatge.

3

Eb04or02 UN DETECTOR DE MOVIMENT ORBIS DICROMAT+ OB136112

Subm. i col. de detector de moviment ORBIS mod. DICROMAT+. Ca-
racterístiques:
- Per a muntatge encastat al sostre. 
- Dimensions: 65 mm de diàmetre.
- 1 Circuit.
- Camp de detecció: 7 m de diàmetre instal·lat a 2'5 m d'alçada.
- 360º de detecció.
- Alimentació. 230 V, 50 Hz.
- Apte per a lluminàries incandescents, fluorescents, halògenes de
baix voltatge i a 230 V, bombetas de baix consum, downlights i led.
- Temporitzacions: De 1 segon a 15 minuts.
- Sensibilitat lumínica de 2 a 2000 lux.
- IP20.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

5

Eb04or03 UN DETECTOR DE MOVIMENT ORBIS ISIMAT+ OB134112

Subm. i col. de detector de moviment ORBIS mod. ISIMAT+. Caracte-
rístiques:
- Per a muntatge superficial a la paret. 
- Dimensions: 72x80x100 mm.
- Camp de detecció: 12 m frontal, 8 m lateral.
- 200º de detecció.
- Alimentació. 230 V.
- Apte per a lluminàries incandescents, fluorescents, halògenes de
baix voltatge i a 230 V, bombetas de baix consum, downlights i led.
- Temporitzacions: De 3 segons a 30 minuts.
- Sensibilitat lumínica de 5 a 2000 lux.
- IP55.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

2

AJUDES D'OBRA CIVIL01.08

Ealbelec PA AJUDES PALETA ELECTRICITAT

AJUDES D'ELECTRICITAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció amb perfileria metàl.lica de tots els acabats del Centre de
Transformació, bancades i suports d'armaris elèctrics.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.

1
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Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a l'obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estruc-
tura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

LEGALITZACIONS01.09

Elegbten00 PA LEGALITZACIO BAIXA TENSIÓ.

Legalització del projecte de BAIXA TENSIÓ I SUBMINISTRAMENT
COMPLEMENTARI, certificat final d'obra, pagament per part de l'indus-
trial adjudicatari del visat del projecte al Col.legi d'Enginyers, taxes per-
tinents i entrega d'una còpia del projecte a la propietat.

1
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02 CABLEJAT ESTRUCTURAT I TELEFONIA

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS02.01

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

RACKS02.02

Expaca01 UN AMPLIACIO DE RACK 2 EXISTENT

Ampliació de rack 2 existent. Inclou nous panells, connexió dels nous
punts, comprovació i posada en funcionament de la instal·lació.

1

Expaca02 UN AMPLIACIO DE RACK 1 EXISTENT

Ampliació de rack 1 existent. Inclou nous panells, connexió dels nous
punts, comprovació i posada en funcionament de la instal·lació.

1

CABLES I CANALITZACIONS02.03

Ek07sc21 ML CABLE 4 PARELLS SCHNEIDER ELECTRIC VDI COBRE U/UTP CAT-6 250 MHZ LSZH
VDIC116118.

Subm. i col. de cable de 4 parells de coure sense pantalla SCHNEI-
DER ELECTRIC gamma VDI COBRE, U/UTP ref. VDIC116118, cat-6.
Coberta exterior verda LSZH. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1.440

Ee85bpb1 ML SAFATA CABLOFIL BP 100x60 GC+TAPA.

Subm. i col. de safata perforada CABLOFIL sèrie BP de 100x60 mm.
GC, galvanitzada per immersió en calent, amb tapa, cable de coure
nu, p.p. d'accessoris, unions i suports.

25

Ee03co09 ML TUB REFLEX 20 mm.

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

240

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

48
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ELEMENTS DE CAMP02.04

Ek04sc13 UN CONNECTOR SCHNEIDER ELECTRIC ACTASSI S-ONE UTP RJ45 cat6 VDIB17726U12.

Subm. i col. de connector SCHNEIDER ELECTRIC ACTASSI S-ONE
ref. VDIB17726U12, RJ45, Cat-6, sense apantallament (UTP). 

48

EQUIPS WI-FI02.05

Pawi03 UN OMNIDATA H/01

Subm. i col de OMNI ACCES access point Power Adapter OmniData
H/01. S'inclou material auxiliar de muntatge.

3

Pawi01 UN OMNIACCESS AP61

Subm. i col. de conjunt OMNIACCESS AP-61 access point Power amb:
* AP Punt d'accés d'alta seguretat i multifunció. Radi únic 802.11a/b/g.
* Alimentació remota POE i  local per a transformador. Connexió
RJ-45.
* Antenes integrals de triple banda, Alcatel system security.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

3

ESCOMESA DE FIBRA AJUNTAMENT02.06

Expaca03 PA CONNEXIO A XARXA DE FIBRA AJUNTAMENT EXISTENT

Connexió a la xarxa de fibra òptica existent a l'Ajuntament.
1

Ek07ex01 ML CABLE F.O. EXCEL 205-302 OS2 09/125 12 FIBRES

Subm. i col. de cable de 12 fibres òptiques unitubo EXCEL ref.
205-302, instal·lació en interior/exterior, monomode 09/125 OS2 ,
construcció folgada, protecció d'aramida i coberta LSOH, reforç de fi-
bra de vidre ,  diàmetre : ± 6/6.5mm. Normativa IEC 60794�1 per a: ai-
xafament 1500 N/m. Resistència màxima de tracció durant la instal·la-
ció 1000 N i Temperatura de funcionament:-30 °C a +60 °C. Complint
la següent normativa de contra incendis: IEC 60332�1�2, normativa
de certificació individual del cable, IEC 60754�1, normativa d'halò-
gens , IEC 60754�2, normativa de no agents àcids IEC 61034�2, nor-
mativa contra fum dens. Conforme a les següents normatives i estàn-
dards, IEC / EN 60793�2�50 Categoria B.1.3, ITU�T recomanacions
G.652.D and C, B, A, IEEE 802.3 2002 incl. 802.3ae, EN 50
173�1:2007, Categoria OS2 and OS1, ISO / IEC 11801:2002, Catego-
ria OS1, ISO / IEC 24702: 2006, Categoria OS2 and OS1, AN-
SI/TIA�568�C.3. Ideal per us de backbone en xarxes de campus, edi-
fici, vertical i horitzontal, coberta de color negre. S'inclou material auxi-
liar de muntatge.

524

Ee03aa04 ML TUB PIPELIFE CANALFLEX 100 mm.

Subm. i col. de tub per canalitzacions elèctriques corrugat, fabricat en
P.V.C., no propagador de la flama, grau de protecció 7 contra danys
mecànics, IP-47, DN-100 i 91 mm. de diàmetre interior aproximat,
amb fil passacables. S'inclouen p.p. de manegots d'unió i taps finals.

1.048

Ef31be04 UN TAPA BENITO TRIANGULAR T1480 DE 870x870 mm D400

Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENI-
TO sèrie TRIANGULAR mod. T1480, classe D-400, de 870x870 mm
amb tapa de 785x700 mm. S'inclou material auxiliar per al seu muntat-
ge.

21
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AJUDES D'OBRA CIVIL02.07

Ealbcest PA AJUDES PALETA CABLEJAT ESTRUCTURAT

AJUDES DE CABLEJAT ESTRUCTURAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en tabics.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1
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03 TELEVISIÓ

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS03.01

Expatc01 PA CONNEXIO A INSTAL·LACIO EXISTENT

Connexió a instal·lació existent dels nous punts de televiió.
1

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

CABLES I CANALITZACIONS03.02

Et05pf01 ML CABLE COAXIAL P.F. 2400B. CAB002400.

Subm. i col. de cable coaxial FI (RTV-SAT) amb una atenuació de
16'9 dB. a 860 MHZ. i de 27'9 dB a 2150 MHz. Coberta de P.V.C. de
color blanc.

241

Ee03co10 ML TUB REFLEX 25 mm.

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 25 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

135

Expael01 UN REGISTRE DE PAS IDE CT110

Subm. i col. de registre de pas IDE mod. CT110 de 108x108x50 mm.
S'inclou material auxilliar de muntatge.

12

Et09hi15 UN DISTRIB. HIRSCHMANN VFC-0631 SF. ANT406631.

Subm. i col. de distribuïdor de 3 sortides HIRSCHMANN mod.
VFC-0631 SF, blindat amb connectors "F". S'inclou material auxiliar de
muntatge.

1

Et03hi12 UN DERIVADOR HIRSCHMANN AFC-1541-S. ANT406115.

Subm. i col. de derivador de 4 sortides de 15 dB d' atenuació HIRSCH-
MANN mod. AFC-1541-S. Blindat amb connectors F Per a instal·la-
cions de distribució de senyal de 5-2.400 MHz. Atenuació de pas
3'5-5'0 dB. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

3

Et09hi10 UN DISTRIB. HIRSCHMANN VFC-0421-SF. ANT406421.

Subm. i col. de distribuidor de 2 sortides HIRSCHMANN mod.
VFC-0421-SF, blindat amb connectors "F". S'inclou material auxiliar
de muntatge.

1
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ELEMENTS DE CAMP03.03

Ee79li35 UN BASE TV-R-SAT BTICINO LIVINGLIGHT N4210D.

Subm. i col. de base de TV-R-SAT BTICINO sèrie LIIVINGLIGHT de
color blanc. S'inclou caixa d'encastar universal o especial per a pladur
segons arquitectura, placa AIR de color blanc, suport i material auxi-
liar de muntatge.

1

AJUDES D'OBRA CIVIL03.04

Ealbtele PA AJUDES PALETA TELECOMUNICACIONS

AJUDES DE TELECOMUNICACIONS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1
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04 CONTROL

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS04.01

Expaco04 PA CONNEXIO D'INSTAL·LACIO EXISTENT A NOU SISTEMA DE CONTROL

Connexió d'instal·lació existent a nou sistema de control de climatitza-
ció.

1

Expaco01 CONNEXIO D'INSTAL·LACIO EXISTENT A NOU SISTEMA DE CONTROL

La connexió dels equips existents al sistema de control de BMS (venti-
ladors, enllumenat, pou de bombeig, etc.) està contemplat dins aquest
capítol.

1

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

BMS04.02

Expaco03 UN CONTROL BMS LOXONE-SENSORIAL

Subm. i col. de sistema de control LOXONE-SENSORIAL d'acord amb
el llistat de punts de control, format per:
- 1 Central 9HPERSONAL (servidor web) amb:
8 Entrades i 8 sortides digitals.
4 Entrades i 4 sortides analògiques 0-10 V.
Ports LAN, KNX, LoxBUS.
Potents funcions i lògiques.
Visualització a través de iPhone, iPad, Android, PC, etc.
- 1 Font d'alimentació 24 Vdc, 0'4 A.
- 2 Fonts d'alimentació 24 Vdc, 4'2 A.
- 5 Mòduls d'extensió 9HNET de 12 entrades i 8 sortides digitals, 4 en-
trades i 4 sortides analògiques.
- 1 Mòdul d'extensió 9HNET de relés, 14 sortides de 16 A.
- 1 Mòdul d'extensió 9HNET 1-WIRE.
- 1 Mòdul d'extensió 9HNET MODBUS/RTU.
- 1 Mòdul d'extensió 9HNET RS485.
- 1 Sensor de temperatura i humitat exteriors 0-10 V.
- 5 Sensors de temperatura 1-wire metàl·lic (pel control de la tempera-
tura de l'aigua).
- 3 Sensors de temperatura i humitat per a conductes, amb 2 sortides
de 0-10 V.
- 1 Sensor de CO2, temperatura i humitat per a conductes, amb 3 sorti-
des de 0-10 V.
- 1 Pressòstat amb 2 sortides (0-10 V i ON/OFF d'avís). Cal revisar el
rang de pressió a mesurar.
- 1 ModBus-BacNet / IP client (100 punts i 16 dispositius BACnet/IP.
Inclou connexió, configuració, material auxiliar de muntatge i posada
en funcionament.

1
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Expaco30 UN CABLES I CANALITZACIONS DE CONTROL.

Subm. i col. de la instal·lació de control. Comprèn:
- Línies elèctriques per a senyals d'entrada/sortida analògiques, inclo-
sos embornaments.
- Línies elèctriques per a senyals E/S digitals desde instrumentació, in-
closos embornaments.
- Linies de bus de comunicacions.
S'inclou tub de protecció, caixes de derivació i material auxiliar de
muntatge.

1

Eu28mf03 UN MONITOR FUJITSU LCD 24" S26361-K1254-V140.

Subm. i col. de monitor panoràmic FUJITSU S26361-K1254-V140 de
24". Display P24W-E ECO IPS. Pantalla plana.

1

Eu28ws0500 UN ORDINADOR DE GESTIO

Subm. i col. d'ordinador per a la gestió i control de les instal·lacions,
de les següents característiques:
Processador: Intel® Core. i5-6500
Sistema operatiu: Windows® 7 Professional SP1
RAM: 8 GB
Disc dur: 1000GB SATA III 7.2k
DVD Super Multi
Equipat amb teclat i ratolí.
Targeta de red 10/100.
S'inclou posada en funcionament.

Nota: Aquesta partida inclourà tot el software i hardware necessari pel
bon funcionament del software específic de control.

1

VRV04.03

Ea27dc0900 UN SISTEMA DE GESTIO CENTRALITZADA DAIKIN DCM601A51.

Subm. i col. de sistema de gestió centralitzada DAIKIN intelligent-
TouchManager mod. DCM601A51. Per a controlar/supervisar 64 uni-
tats interiors Daikin (fins a 2560 mitjançant opcionals). Pantalla tàctil
amb possibilitat d'incloure plànols de la instal·lació. Servidor web in-
clòs. Programació horària setmanal/anual. Potents eines per a comfort
i estalvi energètic. Possibilitat de controlar altres instal·lacions mitjan-
çant mòduls d'entrades/sortides digitals/analògiques.

1

Ea27dm01 UN INTERFACE DAIKIN DMS502A51.

Subm. i col. d'interface DAIKIN mod. DMS502A51. Per a procés de da-
des a protocol BACNET. Per a un màxim de 128 unitats interiors i 20
mòduls d'unitats exteriors de VRV (2 buses DIII-Net). No inclou integra-
ció, software ni PC. Inclou la posta en marxa de l'interface. 

1

Expaco02 UN CABLEJAT VRV

Subm. i col. de cablejat de control pel sistema de climatització VRV,
format per:
- Cable de 2x1'5 mm2 sense apantallar.
- Cable de 2x1 mm2 apantallat.
S'inclou tub de protecció, caixes de derivació, proves i material auxiliar
de muntatge.

1
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AJUDES D'OBRA CIVIL04.04

Ealbcont PA AJUDES PALETA CONTROL

AJUDES DE CONTROL:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1
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05 SEGURETAT

INTRUSIÓ05.01

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS05.01.01

Expain01 PA AMPLIACIO DE LA INSTAL·LACIO EXISTENT

Ampliació de la instal·lació existent de la nova Fase 2 i configuració
de la central existent a les noves necessitats.

1

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

CABLES I CANALITZACIONS05.01.02

Eb07mb01 ML MANGUERA BLINDADA ALARMA LSOH CAB 000124 2+4 FILS.

Subm. i col. de mànega blindada d'alarma lliure d'halògens, de 2+4 fils.
180

Ee03co08 ML TUB REFLEX 16 mm.

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 16 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

80

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

15

ELEMENTS DE CAMP05.01.03

Eb04ut03 UN DETECTOR VOLUMETRIC UTC F&S EV1116

Subm. i col. de detector volumètric d'infrarrojos passiu UTC FIRE &
SECURITY mod. EV1116.  Abast: 16 m amb 11 cortines. Sortides d'a-
larma (NC) i tamper (NC). Instal·lació a una alçada de 1'8 a 3 m.
Camp de visió de 86º. Anticamuflatge. Alimentació a 12 Vcc. Tempera-
tura de treball de -10 ºC a +55 ºC. Certificat grau de seguretat 2
(EN50131). Dimensions 125x66x60 mm. S'inclou material auxiliar de
muntatge. 

12

Ei03ut02 UN SIRENA INTERIOR UTC F&S AS272

Subm. i col. de sirena interior de 2 tons UTC FIRE & SECURITY mod.
AS272. Plàstic ABS color blanc. Possibilitat de ser autoalimentada
amb bateria no inclosa. Alimentació a 12 Vcc. Temperatura de treball
de -25 ºC a +55 ºC. Dimensions: 115x114x44 mm. Certificat grau de
seguretat 2 (EN 50131). S'inclou material auxiliar de muntatge.

2
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Eb03ut02 UN MODUL D'AMPLIACIO UTC F&S ATS1201E.

Subm. i col. de mòdul expansor de 8 zones ampliable fins a 32 UTC
FIRE & SECURITY mod. ATS1201E amb connector per a tarjetes
ATS1810, ATS1811 ó ATS1820 (fins a 16 sortides), en caixa d'acer
ATS1643 amb tamper i 1 sortida de sirena. Alimentació a 220 Vac. Di-
mensions PDB: 175x90 mm. Dimensions armari: 315x388x85 mm. ali-
mentació 13'8 Vcc/3A. Certificat grau de seguretat 3. S'inclou batería
BS127N i material auxiliar de muntatge.

3

C.T.T.V.05.02

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS05.02.01

Expacc01 PA CONNEXIO A INSTAL·LACIO EXISTENT

Connexió de la instal·lació corresponent a la nova càmera a la ins-
tal·lació existent i configuració del senyal d'aquesta càmera. 

1

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

CABLES I CANALITZACIONS05.02.02

Ek07sc33 ML CABLE 4 PARELLS SCHNEIDER ELECTRIC VDI COBRE U/FTP CAT-6 300 MHZ LSZH
VDIC626218.

Subm. i col. de cable de 4 parells de coure SCHNEIDER ELECTRIC
gamma VDI COBRE, U/FTP ref. VDIC626218, cat-6. 300 Mhz LSZH.
Coberta exterior verda. S'inclou material auxiliar de muntatge.

51

Ee03ft03 ML TUB GALVANIZAT SENDZIMIR TUPERSA TAE de 25 mm.

Subm. i col. de tub rígid galvanitzat Sendzimir Z275, de 25 mm de dià-
metre exterior, endollable, codi de classificació EN 5557, IP67, amb
p.p. d'accessoris i grapes.

20

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

1
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ELEMENTS DE CAMP05.02.03

En09ut59 UN CAMERA UTC F&S TVB-1201

Subm. i col. de càmera compacta IP "Truvision" UTC FIRE & SECU-
RITY mod. TVB-1201. Característiques:
1'3 MPx.
PAL
Òptica varifocal motoritzada de 2'8 a 12 mm.
WDR. 
Dia/Nit.
Leds IR de 30 m d'abast.
Alarma.
Ranura per a targetes SD/SHDC.
Intel·ligència.
Alimentació PoE, 12 Vcc.
Calefactor.
IP66.
S'inclou font d'alimentació mod. KTP-12DCU de 12 Vcc 1 A. i material
auxiliar de muntatge.

1

AJUDES D'OBRA CIVIL05.03

Ealbsegu PA AJUDES PALETA SEGURETAT

AJUDES DE SEGURETAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1
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06 MEGAFONIA

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS06.01

Expame01 PA CONNEXIO NOVA INSTAL·LACIO

Connexió de la nova instal·lació de megafonia de planta baixa i planta
primera a la instal·lació existent.

1

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

CABLES I CANALITZACIONS06.02

Es08bg04 ML CABLE BICC GENERAL CABLE PARALELO/AUDIO 2x1'5.

Subm. i col. de cable paral·lel de 2x1'5 mm2. fabricat en Cu. amb co-
berta de P.V.C. Especial per a instal·lacions de audio.

79

Ee03co10 ML TUB REFLEX 25 mm.

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 25 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

42

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

7

Ee85cfb000 ML SAFATA CABLOFIL REIXA CF 54x150 GC+1T

Subm. i col. de safata de reixeta CABLOFIL sèrie CF de 54x150 mm.
GC, galvanitzada per immersió en calent, amb un element separador,
cable de coure nu, p.p. de accessoris, unions i suports.

38

ELEMENTS DE CAMP06.03

Es04op73 UN ALTAVEU OPTIMUS A-256ATP

Subm. i col. d'altaveu tipus difusor OPTIMUS mod. A-256ATP de 6", 6
W de potència seleccionable (1, 3 i 6 W) en línia de 100 V. Instal·lació
encastada. Incorpora reixa metàl·lica amb cèrcol de plàstic ABS i an-
coratge mitjançant urpes i molles. S'inclou material auxiliar de muntat-
ge.

7
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AJUDES D'OBRA CIVIL06.04

Ealbmega PA AJUDES PALETA MEGAFONIA

AJUDES DE MEGAFONIA:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1
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07 DETECCIÓ D'INCENDIS

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS07.01

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

CENTRAL07.02

Ei05no0100 UN KIT DE CENTRAL NOTIFIER ID3000 ID3004-001 2 LLAÇOS AMPLIABLE A 4.

Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref.
ID3000. Compleix normativa europea EN-54. Formada per 1 kit de 2
llaços ampliable a 4 mod ID3004-001. Composició del kit:
- 1 Equip bàsic amb 2 llaços ref. 020-538-001.
- 1 Cabina estàndar de 1 cos ref. 020-472-009.
- 1 Tapa frontal ref. 020-480-009.
- 1 Font d'alimentació de 4'5 a 7 A. ref. 020-579.
S'Inclouen 2 bateries de 12 V 17 Ah ref. PS-1217, material auxiliar de
muntatge, programació i posada en funcionament.

1

CABLES I CANALITZACIONS07.03

Ei01no04 ML CABLE NOTIFIER 2x2.5-LHR.

Subm. i col. de cable manguera parell trenat i apantallat, NOTIFIER
ref. 2x2'5-LHR, de color vermell i coure polit flexible, classe V, de
2x2'5 mm², amb funda d'alumini/poliéster i drenatge de coure estanyat
de 0'5 mm², resistent al foc, lliure d'halògens, baixa emisió de fums i
baixa corrosivitat.

705

Ee03gr02 ML TUB GRISDUR ROSCAT 20 mm.

Subm. i col. de tub de P.V.C. rígid de 20 mm. de diàmetre, color RAL
7035, roscat als seus extrems, resistència a la compresió 1250 N, re-
sistència a l'impacte 2 J., IP54, amb p.p. d'accessoris i grapes.

396

Ee03co09 ML TUB REFLEX 20 mm.

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

51
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ELEMENTS DE CAMP07.04

Ei06no20 UN DETECTOR ANALOGIC OPTIC NOTIFIER NFXI-OPT.

Subm. i col. de detector òptic de fum analògic amb aïllador incoroprat
NOTIFIER mod. NFXI-OPT. Detecció analògica amb algoritmes de
processament de les senyals captades pel detector. Per a focs d'evolu-
ció lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test
manual i automàtic i direccionament manual decàdic. Disposa de dos
leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Aprovat
segons els requisits de EN54-7. Certificat 0786-CPD-20640. S'inclou
base B501AP i material auxiliar de muntatge.

61

Ei06no2000 UN DETECTOR ANALOGIC OPTIC NOTIFIER NFXI-OPT.

Subm. i col. de detector òptic de fum analògic amb aïllador incoroprat
NOTIFIER mod. NFXI-OPT. Detecció analògica amb algoritmes de
processament de les senyals captades pel detector. Per a focs d'evolu-
ció lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test
manual i automàtic i direccionament manual decàdic. Disposa de dos
leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Aprovat
segons els requisits de EN54-7. Certificat 0786-CPD-20640. S'inclou
base B501AP, sòcol per a muntatge amb tub vist SMK400AP i mate-
rial auxiliar de muntatge.

15

Ei10no01 UN POLSADOR ANALOGIC NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41

Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable amb aïlla-
dor de tallacircuit incorporat NOTIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41
per a sistema analògic intel·ligent. Disposa de Led d' estat, tapa de
protecció contra rotura accidental i clau de proves manuals. Certificat
0832-CPD-0702. S'inclou caixa PS031W per a muntatge en superfície
i material auxiliar de muntatge.

7

Ei03no22 UN SIRENA NOTIFIER NFXI-WS-R

Subm. i col. de sirena direccionable NOTIFIER NFXI-WS-R, amb flash
de color vermell. Consum de 5'5 A, 101 dBA. Alimentació del propi
llaç. S'inclou base B501AP i material auxiliar de muntatge.

4

Ei03no02 UN SIRENA DIRECCIONABLE NOTIFIER WSS-PC-I02.

Subm. i col. de sirena direccionable NOTIFIER mod. WSS-PC-I02
amb flash transparent i aïllador incorporat. Sortida de so màxima de
97 dBA a 1 m. Aprovada segons EN54-3, EN5423 i EN54-17. Certifica-
da 0370-CPD-1075. Muntatge a sostre. S'inclou sòcol amb base BRR
i material auxiliar de muntatge.

18

Ei03no2000 UN FLASH INTERIOR NOTIFIER WST-PC-I02.

Subm. i col. de flash direccionable NOTIFIER mod. WST-PC-I02 trans-
parent, amb aïllador incorporat. Connexió i alimentació directament
del llaç. Ocupa 1 direcció del llaç. Aprovat segons EN54/23 i
EN-54-17. S'inclou base BRR i material auxiliar de muntatge.

25

Ei17no39 UN POTENCIADOR DE LLAÇ NOTIFIER 002-629

Subm. i col. d'equip potenciador de llaç intel·ligent NOTIFIER ref.
002-629. Afegeix 1 A de corrent al llaç per a incrementar la corrent de
3 a 5 vegades. Incorpora font d'alimentació de 3 A i té espai per a 2
bateries de 12 Ah i aïllador de curtcircuit. Disposa de 6 leds indicadors
d'estat. S'inclouen 2 bateries de 12 V 12 i material auxiliar de muntat-
ge.

1

Ei17no28 UN MODUL MONITOR NOTIFIER M710.

Subm. i col. de mòdul monitor direccionable NOTIFIER mod. M710
amb 1 circuit d'entrada supervisat per a la monitorització d'equips d'a-
larma o de senyals tècniques que disposin de contacte lliure de ten-
sió. Incorpora circuit aïllador de curtocircuit de llaç, led d'indicació d'es-
tat del mòdul i selector de direcció decàdic (01-159). Certificat
0786-CPD-20342. S'inclou caixa de superficie M200SMB i material au-

1
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xiliar de muntatge.

Ei17no26 UN MODUL CONTROL NOTIFIER M701.

Subm. i col. de mòdul control direccionable NOTIFIER mod. M701 per
a l'activació de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafoc,
solenoides, etc. Disposa de 1 circuit de sortida configurable. Incorpora
circuit aïllador de curtcircuit de llaç, led per a la indicació d'estat del
mòdul i selector de direcció decàdic (01-159). Certificat
0786-CPD-20341. S'inclou caixa de superfície M200SMB i material au-
xiliar de muntatge.

1

AJUDES D'OBRA CIVIL07.05

Ealbdinc PA AJUDES PALETA DETECCIÓ D'INCENDIS

AJUDES DE DETECCIÓ D'INCENDIS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1
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08 EXTINCIÓ D'INCENDIS

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS08.01

Expaex01 PA CONNEXIO A INSTAL·LACIÓ EXISTENT

Connexió a la instal·lació existent d'extinció d'incendis, per a alimenta-
ció de les boques d'incendi de la fase 2.

1

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

XARXA DE DISTRIBUCIÓ08.02

Ef01n006 ML T. ACER NEGRE DIN 2440 2".

Subm. i col. de canonada d'acer negre DIN 2440 EN 10255 de 2", pin-
tat amb una capa d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'acces-
soris i suports.

32

Ef01n005 ML T. ACER NEGRE DIN 2440 1 1/2".

Subm. i col. de canonada d'acer negre DIN 2440 EN 10255 de 1 1/2",
pintat amb una capa d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'ac-
cessoris i suports.

11

B.I.E.08.03

Eivari10 UN CONJUNT BIE 25/2 + ARMARI EXTINTOR MR4M. SUPERFICIE

Subm. i col. de conjunt B.I.E. + armari per extintor CHESTERFIRE de
superficie, de les següents característiques:
# B.I.E.
Sèrie 600 mod. 25/2. Característiques: 
Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable amb xarneres, pin-
tat color gris, amb xarneres i tancament.
Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació RIL-GO.
Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a
manòmetre.
Llança RYLMATIC Ø 25 mm.
20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.
# ARMARI EXTINTOR:
Armari modular mod. MR4M.
Dimensions 600x750x260 mm. amb marc per a  vidre, pintat.
Amb compartiment per a extintor i pannell per col·locació de polsadors
i alarmes.
S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.

2

Ei27reto04 PA RETOLS INDICATIUS SENYALITZACIO

Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies d'evacuació i senyalitza-
ció de sistemes contra-incendis homologats segons normes UNE
23.033-814 i 23-034-88. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

1
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EXTINTORS08.04

Ei12poa1 UN EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. 21A-113BC EN INTERIOR D'ARMARI.

Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 kgs., eficà-
cia 21A-113BC instal·lat a l'interior d'armari.

2

Ei12po01 UN EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. 21A-113BC.

Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia
21A-113BC, amb suport instal.lat en parament vertical a una alçada
màxima de 1'7 m sobre el sòl.

2

Ei27reto08 PA RETOLS INDICATIUS SENYALITZACIO

Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies d'evacuació i senyalitza-
ció de sistemes contra-incendis homologats segons normes UNE
23.033-814 i 23-034-88. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

1

AJUDES D'OBRA CIVIL08.05

Ealbeinc PA AJUDES PALETA EXTINCIO D'INCENDIS

AJUDES D'EXTINCIÓ D'INCENDIS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estruc-
tura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

1
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09 CLIMATITZACIÓ

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS09.01

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

UNITATS EXTERIORS09.02

Fa01rq3700 UN UE-01. UN. EXT. DAIKIN VRV IV RYYQ18T.

Subm. i col. d'unitat exterior DAIKIN VRV IV mod. RYYQ18T. Caracte-
rístiques:
Capacitat de fred/calor: 50'0 / 56'0 kW.
Consum en fred/calor: 14'7 / 14'4 kW.
Refrigerant. R-410A.
Connexions. 5/8" i 1 1/8".
Dimensions:1685x1240x765 mm.
Presió sonora màxima: 65 dBA.
Pes: 398 kg.
S'inclouen bancada, grua, connexions elèctriques, connexions de ca-
nonades, de desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a bai-
xant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posta en funcionament, càrrega adicional de gas, proves ITE
06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (UE-01)

1

Fa01rq0400 UN UE-02. UN. EXT. DAIKIN VRV IV REYQ14T.

Subm. i col. d'unitat exterior DAIKIN VRV IV mod. REYQ14T amb recu-
peració de calor. Característiques:
Capacitat nominal de fred/calor:  40 / 45 kW.
Consum en fred/calor: 10'7 / 11'3 kW.
Refrigerant. R-410A.
Connexions. 1/2"-7/8"-1 1/8".
Alimentació. Trifàsica.
Dimensions: 1685x1240x765 mm
Pressió sonora màx: 61 dBA.
Pes: 304 kg.
S'inclouen bancada, grua, connexions elèctriques, connexions de ca-
nonades, de desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a bai-
xant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posta en funcionament, càrrega adicional de gas, proves ITE
06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (UE-02)

1
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CANONADES I VÀLVULES09.03

Ea27ek1100 UN KIT DE VALVULA D'EXPANSIO DAIKIN EKEXV500.

Subm. i col. de kit de vàlvula d'expansió DAIKIN mod. EKEXV500. Per
a bateria d'expansió directa col·locada en un climatitzador genèric
amb refrigerant R410a. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1

Ea27ek0300 UN CAIXA DE CONTROL DAIKIN EKEQFCBA.

Subm. i col. de caixa de control DAIKIN mod. EKEQFCBA. Per a con-
nexió a climatitzador amb bateria DX. Per a sistemes Sky-Air/VRV.

1

Fa01bs0700 UN CAIXA INVERSORA DAIKIN VRV IV BS10Q14AV1B

Subm. i col. de caixa inversora de cicle DAIKIN sistema VRV mod.
BS10Q14AV1B, per a unitats amb recuperació de calor. Funciona-
ment amb refrigerant R410A. Característiques:
Nº màxim d'unitats interiors connectables. 50.
Nº màxim d'unitats interiors connectables per derivació. 5.
Nº de ports. 10
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables. 750 o
menys.
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables per de-
rivació. 140. Es poden unificar 2 sortides per a unitats 200 i 250.
Dimensions. 298x820x430 mm.
Pes. 35 kg.
Connexions de canonades:
- Amb unitat exterior. 1/2"-1 1/8"-1 1/8".
- Amb unitats interiors. 3/8"-5/8".
Diàmetre del tub de drenatge. 20 mm (diàmetre interior), 26 mm (dià-
metre exterior)
Aïllament tèrmic insonoritzador. Espuma de poliuretà.
Alimentació elèctrica. Monofàsica, 220-240 V, 50 Hz.
S'inclou p.p. de petits accessoris, connexionat elèctric i de canonades,
suports per la seva col·locació i posta en marxa.

1

Fa01bs0400 UN CAIXA INVERSORA DAIKIN VRV IV BS4Q14AV1B

Subm. i col. de caixa inversora de cicle DAIKIN gamma VRV sistema
VRV mod. BS4Q14AV1B, per a unitats amb recuperació de calor. Fun-
cionament amb refrigerant R410A. Característiques:
Nº màxim d'unitats interiors connectables. 20.
Nº màxim d'unitats interiors connectables per derivació. 5.
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables. 400 o
menys.
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables per de-
rivació. 140. Es poden unificar 2 sortides per a unitats 200 i 250.
Dimensions. 298x370x430 mm.
Pes. 17 kg.
Connexions de canonades:
- Amb unitat exterior. 3/8"-7/8"-3/4".
- Amb unitats interiors. 3/8"-5/8".
Diàmetre del tub de drenatge. 20 mm (diàmetre interior), 26 mm (dià-
metre exterior)
Aïllament tèrmic insonoritzador. Espuma de poliuretà.
Alimentació elèctrica. Monofàsica, 220-240 V, 50 Hz.
S'inclou p.p. de petits accessoris, connexionat elèctric i de canonades,
suports per la seva col·locació i posta en marxa.

2

Fa01bs0100 UN CAIXA INVERSORA DAIKIN VRV IV BS1Q10A

Subm. i col. de caixa inversora de cicle DAIKIN gamma VRV sistema
VRV IV mod. BS1Q10A, per a unitats amb recuperació de calor. Fun-
cionament amb refrigerant R410A. Característiques:
Nº màxim d'unitats interiors connectables. 6.
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables.
15<x<=100.
Pes. 12 kg.
Connexions de canonades:
- Amb unitat exterior. 3/8"-5/8"-1/2".
- Amb unitats interiors. 3/8"-5/8".

1
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Aïllament tèrmic insonoritzador. Espuma de poliuretà.
Alimentació elèctrica. Monofàsica, 220-240 V, 50 Hz.
S'inclou p.p. de petits accessoris, connexionat elèctric i de canonades,
suports per la seva col·locació i posta en marxa.

Expacl01 UN KIT DE SEGELLAT DAIKIN KHFP26A100C

Subm. i col. de kit de segellat DAIKIN KHFP26A100C. S'inclou mate-
rial auxiliar de muntatge.

1

Ea27kh0500 UN JOC DERIVACIO DAIKIN KHRQ23M20T.

Subm. i col. de joc de derivacions DAIKIN tipus REFNET mod.
KHRQ23M20T de 3 tubs, per sistema VRV amb gas R410A. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

1

Ea27kh0700 UN JOC DERIVACIO DAIKIN KHRQ23M64T.

Subm. i col. de joc de derivacions DAIKIN tipus REFNET mod.
KHRQ23M64T de 3 tubs, per sistema VRV amb gas R410A. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

2

Ea10cb12el ML TUB CU. FRIGORIFIC 1 1/8"+ARMAFLEX AF-6-028+ALUMINI DE 0'6 mm.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1 1/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, soports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-028, amb p.p. d'adhesiu, p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, tub
d'alumini per calorifugat de tubs amb extrems arrodonits mascle i fe-
mella i tancament longitudinal amb possibilitat de solapar-se en 2 sen-
tits i material auxiliar de muntatge.

25

Ea10cb12i ML TUB CU. FRIGORIFIC 1 1/8"ARMAFLEX AF-5-028.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1 1/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, soports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-5-028, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

5

Ea10cb08el ML TUB CU. FRIGORIFIC  7/8"+ARMAFLEX AF-6-022+ ALUMINI DE 0'6 mm

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 7/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-022, amb p.p. d'adhesiu, p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, alumi-
ni per a calorifugat de tubs i material auxiliar de muntatge.

18

Ea10cb08i ML TUB CU. FRIGORIFIC  7/8"+ARMAFLEX AF-5-022.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 7/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-5-022, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

5

Ea10cb06i ML TUB CU. FRIGORIFIC 3/4"+ARMAFLEX AF-5-018.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 3/4", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-5-018, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

3

Ea10cb04el ML TUB CU. FRIGORIFIC 5/8"+ARMAFLEX AF-6-015+ALUMINI DE 0'6 mm.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 5/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-015, amb p.p. d'adhesiu, alumi-
ni per a calorifugat de tubs i material auxiliar de muntatge.

9
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Ea10cb04i ML TUB CU. FRIGORIFIC 5/8"+ARMAFLEX AF-4-015.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 5/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-015, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

27

Ea10cb02el ML TUB CU. FRIGORIFIC 1/2"+ARMAFLEX AF-6-012+ALUMINI DE 0'6 mm.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1/2", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-012, amb p.p. d'adhesiu, p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, alumi-
ni per a calorifugat de tubs i material auxiliar de muntatge.

18

Ea10cb02i ML TUB CU. FRIGORIFIC 1/2"+ARMAFLEX AF-4-012.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1/2", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d' accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-012, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

215

Ea10cb00i ML TUB CU. FRIGORIFIC 3/8"+ARMAFLEX AF-4-010.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 3/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-010, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

28

Ea10cr02ie ML TUB CU. FRIGORIFIC 1/4"+ARMAFLEX AF-2-006.

Subm. i col. de tub de coure frigorífic de 1/4" en rotlles, tipus EURO-
PEO, segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, soports i solda-
dura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-2-006, amb p.p.
d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic AR-
MAFIX AF.

183

Ee85bcc500 ML SAFATA CABLOFIL BC 500x100 GC+TAPA

Subm. i col. de safata cega CABLOFIL sèrie BC de 500x100 mm. GC,
galvanitzada per immersió en calent, amb tapa, p.p. d'accessoris,
unions i suports.

16

UNITATS INTERIORS09.04

Fa01fx3100 UN UI-01. UN. INT. DAIKIN VRV FXSQ20A CONDUCTES.

Subm. i col. d'unitat interior de conductes DAIKIN gamma VRV mod.
FXSQ20A. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 2'2 / 2'5 KW.
Consum fred/calor. 41 / 37 W.
Pressió sonora màxima. 30'0 dBA.
Connexions frigorífiques. 1/4" i 1/2".
Dimensions: 245x550x800 mm. (alçada*amplada*fondària)
Refrigerant. R-410A.
Bomba de drenatge.
S'inclouen control remot BRC1E53A, plènums d'impulsió i retorn, jun-
tes flexibles per connexió a conductes, marc porta-filtre i filtre EU-4,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de di-
mensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més pro-
per, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posta en funciona-
ment, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.
(UI-01)

4

Fa01fx3200 UN UI-02. UN. INT. DAIKIN VRV FXSQ25A CONDUCTES.

Subm. i col. d'unitat interior de conductes DAIKIN gamma VRV mod.
FXSQ25A. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fried/calor. 2'8 / 3'2 KW.
Consum fred/calor. 41 / 37 W.

8
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Pressió sonora màxima. 30'0 dBA.
Connexions frigorífiques. 1/4 i 1/2".
Dimensions: 245x550x800 mm. (alçada*amplada*fondària)
Refrigerant. R-410A.
Bomba de drenatge.
S'inclouen control remot BRC1E53A, plènums d'impulsió i retorn, jun-
tes flexibles per connexió a conductes, marc porta-filtre i filtre EU-4,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de di-
mensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més pro-
per,  suports tipus silenblock segons UNE 100153, posta en funciona-
ment, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.
(UI-02)

Fa01fx3300 UN UI-03. UN. INT. DAIKIN VRV FXSQ32A CONDUCTES.

Subm. i col. d'unitat interior de conductes DAIKIN gamma VRV mod.
FXSQ32A. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 3'6 / 4'0 KW.
Consumo fred/calor. 45 / 42 W.
Pressió sonora màxima. 31'0 dBA.
Connexions frigorífiques. 1/4" i 1/2".
Dimensions: 245x550x800 mm. (alçada*amplada*fondària)
Refrigerant. R-410A.
Bomba de drenatge.
S'inclouen control remot BRC1E53A, plènums d'impulsió i retorn, jun-
tes flexibles per connexió a conductes, marc porta-filtre i filtre EU-4,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de di-
mensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més pro-
per, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posta en funciona-
ment, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.
(UI-03)

6

CONDUCTES09.05

Ea03cl06 M2 CONDUCTE CLIMAVER NETO

Subm. i col. de conducte de fibra de vidre tipus CLIMAVER NETO
amb revestiment exterior d'alumini, (alumini + malla de fibra de vidre +
kraft) i interior amb teixit NETO (teixit de vidre acústic d'alta resistència
mecánica). Classificació M-1. Inclou p.p. de colzes, pantalons, deriva-
cions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E., altres peces, accessoris i
suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6,  remats amb folrat
de les juntes entre unions amb cinta alumínica CLIMAVER NETO i a
les juntes interiors de les parets dels conductes segellat amb silicona.

132

ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ09.06

Ea34p31300 UN R-01. R. SCHAKO PA2B 1025x125 mm.

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 1025x125 mm. de la-
mes horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc
i lames d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintu-
ra RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-01)

1

Ea34p31100 UN R-04. R. SCHAKO PA2B 625x125 mm.

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 625x125 mm. de lames
horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc i la-
mes d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintura
RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-04)

28

Ea34ds0100 ML DL-1. D. SCHAKO DSX-P1-Z/ASK-ISOL/LD.

Subm. i col. de difusor linial SCHAKO mod. DSX-P1-Z/ASK-ISOL/LD
d'1 via, amb perfil en alumini extrusionat, lacat en color RAL a definir
per la direcció facultativa, lames de P.V.C. en colors RAL 9005 ó RAL
9010 orientables individualment, plènum de connexió en xapa d'acer
galvanitzat i aïllat amb regulació mitjançant comporta perforada al plè-
num i boca de connexió circular. S'inclou material auxiliar de muntat-
ge. (DL-1)

11
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AJUDES D'OBRA CIVIL09.07

Ealbclim PA AJUDES PALETA CLIMATITZACIO

AJUDES DE CLIMATITZACIÓ:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions
(maquinaria d'aire condicionat, bombes, dipòsits, canonades, etc.)
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materiales a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estruc-
tura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

1

LEGALITZACIONS09.08

Elegclim PA LEGALITZACIO CLIMATITZACIO.

Legalització del projecte de TÈRMIQUES, certificat final d'obra, paga-
ment per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col.le-
gi d'Enginyers, taxes a entitats de control pertinents i entrega d'una cò-
pia del projecte a la propietat.

1
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10 VENTILACIÓ

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS10.01

Expaes05 UN DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

Desmuntatgee, enderroc, retirada i trasllat de la instal·lació de VENTI-
LACIÓ existent a la zona de banys de planta soterrani i els equips as-
sociats a aquesta instal·lació Inclou tots els conductes i elements as-
sociats a aquesta instal·lació, així com tots els elements de suportació
de la instal·lació. Aquesta zona haurà de quedar completament lliure
de qualsevol element associat a la instal·lació. 
  
S'inclou lloguer, càrrega i descàrrega en camió i transport de conteni-
dors de 7 m3 de capacitat específics per als diferents tipus de residus
produïts en obres de demolició a abocador específic, a instal·lació de
tractament de residus de la construcció i demolició externa a l'obra o a
centre de valorartizació o eliminació de residus.
S'inclou el pagament de totes les taxes necessàries per l'eliminació i/o
reciclatge de tot el que s'hagi desmuntat tantes vegades com sigui ne-
cessari 
S'inclouen les ajudes d'obra civil necessàries pel desmuntatge de les
instal·lacions.

1

Expave02 PA CONNEXIO NOVA INSTAL·LACIO DE PLANTA SOTERRANI

Connexió de la nova instal·lació d'extracció de la planta soterrani als
conductes existents.

1

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

EQUIPS10.02

Expave01 UN CLAP-F2. CLIM. AIRLAN FMA-HP 078

Subm. i col. d'unitat de tractament d'aire AIRLAN FMA-HP 078 amb
certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sànd-
wich de 50 mm d'espessor tots 2 amb rotura de pont tèrmic fixats mit-
jançant compressió mecànica per perfil perimetral d’alumini que confe-
reix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueï-
tat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per
xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d’es-
pessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en
absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats
d’alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles
d’obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors me-
tàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb ex-
tracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament
coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat,
reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els
manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de se-
lecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de
cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pa-
teix l’aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els compo-
nents, l’efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrre-

1
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ga, etc. Inclou quadre de força amb tots els elements i proteccions ne-
cessaries per connectar-ho amb una única línia trifàsica d'entrada se-
gons llistat d'elements de força acordat. Amb la següent classificació
segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d’aire (-400 Pa):
L1; Fuites d’aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivi-
tat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del
panell per banda d’octava: 14/9/13/10/24/32/38.  
Característiques tècniques:  
- Disposició: Paral·lel 
- Execució:  Exterior 
- Dimensions (incloent sòcol): 1.576 x 1.852 x 4.652 mm
- Pes: 2.134 kg
- Classificació Energètica del climatitzador:  A 
- Compliment total amb la normativa EU 1253/2014:  2018 
- Panells interiors:  Acer zincat 
- Panells exteriors:  Prepintats RAL 9002 
- Guies interiors:  Acer zincat 
- Aïllament:  Poliuretà (43 kg/m3) 
- Potència sonora a la boca d'impulsió: 55,3 dB(A)
- Potència sonora a la boca de retorn: 55,3 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'aportació exterior: 61,5 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'expulsió a l'exterior: 63,8 dB(A)
## CORRENT D’IMPULSIÓ  
# COMPORTA  
- Mides: 815 x 1.210 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,70 m/s
# SILENCIADOR  
- Longitud dels bafles: 500 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 2 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 7,0 14,0 20,0 25,0 23,0
17,0 12,0 
# FILTRE  
- Classe: M6 
- Tipus Miniplegat 
- Profunditat: 98 mm
- Superfície filtrant: 29,80 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 58 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 200 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador: 
129 
- Classe d'eficiència del filtre:  Classe A 
# RECUPERADOR  
- Tipus: Rotatiu de sorció 
- Model: TE AL 13 N v16 C 1 K TR AR 
- Cabal d’aire exterior: 6.044 m3/h
- Temperatura entrada retorn aire a l’hivern: 21,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l’hivern: 50,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l’hivern: 0,1 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l’hivern: 80,0 % Hr
- Rendiment a l’hivern: 74,20 %
- Pèrdua de càrrega a l’hivern: 185 Pa
- Potència recuperada total a l’hivern: 48,40 kW
- Potència recuperada sensible a l’hivern: 31,80 kW
- Potència recuperada latent a l’hivern: 16,60 kW
- Temperatura entrada retorn aire a l'estiu: 24,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'estiu: 50,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'estiu: 29,7 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'estiu: 62,6 % Hr
- Rendiment a l'estiu: 72,14 %
- Pèrdua de càrrega a l'estiu: 208 Pa
- Potència recuperada total a l'estiu: 48,73 kW
- Potència recuperada sensible a l'estiu: 11,81 kW
- Potència recuperada latent a l'estiu: 36,92 kW
- Comporta de recirculació pel 100% de cabal d'aire:  No 
# BATERIA DE FRED  
- Tipus: Expansió directa 
- Cabal d'aire: 6.044 m3/h
- Velocitat de pas: 2,21 m/s
- Temperatura d'entrada d'aire: 28,1 ºC
- Humitat relativa d'entrada d'aire: 62,8 %
- Temperatura de sortida d'aire: 15,0 ºC

336 febrer 2018 170421_G2400



CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT

- Humitat relativa de sortida d'aire: 94,0 %
- Potència total: 52,70 kW
- Potència sensible: 27,10 kW
- Refrigerant R410A 
- Temperatura d'evaporació:  7,0 ºC
- Temperatura de condensació:  50,0 ºC
- Separació d'aletes: 2,1 mm
- Número de files: 5 
- Material aletes: Alumini 
- Material tubs: Coure 
- Safata de condensats: Sí 
# VENTILADOR  
- Número de motoventiladors 1 
- Model: GR40C-ZID.DG.CR 
- Cabal d'aire: 6.044 m3/h
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Pressió dinàmica: 73 Pa
- Pressió total: 918 Pa
- Potència total absorbida pel sistema: 2,30 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor): 66,6 %
- Revolucions del ventilador: 2.400 rpm
- Potència sonora: 86,5 dB(A)
- Rendiment classe IE motor: IE4 
- Potència nominal instal·lada 3,30 kW
# FILTRE  
- Classe: F8 
- Tipus: Bosses rígides 
- Profunditat: 292 mm
- Superfície filtrant: 48,00 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 50 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador: 
175 
- Classe d'eficiència del filtre:  Classe A 
# SILENCIADOR  
- Longitud dels bafles: 800 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 2 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 5,0 10,0 20,0 29,0 38,0 32,0
22,0 15,0 
## CORRENT DE RETORN  
# FILTRE  
- Classe: M6 
- Tipus Miniplegat 
- Profunditat: 98 mm
- Superfície filtrant: 29,8 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 58 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 200 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador: 
129 
- Classe d'eficiència del filtre:  Classe A 
# SILENCIADOR  
- Longitud dels bafles: 600 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 2 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 8,0 16,0 23,0 30,0 26,0
18,0 13,0 
# QUADRE ELÈCTRIC / CONTROL  
- Quadre de potència:  Sí 
- Potència elèctrica general d'entrada:  9,00 kW
- Inclou totes les proteccions pels diferents components elèctrics:  Sí,
segons llistat d'elements de força 
- Quadre de control:  No 
- Controlador:  - 
- Inclou tots els elements de camp:  No 
# VENTILADOR  
- Número de motoventiladors 1 
- Model: GR45C-ZIK.DG.CR 
- Cabal d'aire: 6.044 m3/h
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Pressió dinàmica: 47 Pa
- Pressió total: 594 Pa
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- Potència total absorbida pel sistema: 1,50 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor): 65,7 %
- Revolucions del ventilador: 1.708 rpm
- Potència sonora: 81,9 dB(A)
- Rendiment classe IE motor: IE4 
- Potència nominal instal·lada 2,00 kW
# SILENCIADOR  
- Longitud dels bafles: 500 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 2 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 7,0 14,0 20,0 25,0 23,0
17,0 12,0 
# COMPORTA  
- Mides: 815 x 1.210 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,70 m/s
S'inclou grúa, plènums d'impulsió i retorn, safata de condensats en
alumini, juntes flexibles per a connexió a conductes, connexions elèc-
triques, connexions de canonades, connexions i desguas de dimen-
sions segons RITE, bancada i suports tipus silenblock segons UNE
100153, posada en funcionament, proves segons RITE i p.p. de mate-
rial auxiliar de muntatge. (CLAP-F2) 

CONDUCTES10.03

Ea03pl03 M2 C. PLANXA 0'8 METU+IBR+XAPA

Subm. i col. de conducte de planxa galvanitzada de gruix d'acord amb
norma U.N.E., amb juntes d'unió transversals METU, forrat amb man-
ta de llana de vidre IBR ALUMINI de 55 mm. de gruix i contraxapat
amb planxa galvanitzada de 0'6 mm. S'inclouen p.p. de colzes, panta-
lons, derivacions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E., altres peces,
accessoris i suports.

37

Ea03pl13 M2 C. PLANXA 0'8 METU+IBR.

Subm. i col. de conducte de planxa galvanitzada de gruix d'acord amb
norma U.N.E., amb juntes transversals tipus METU, aïllat amb filtre
lleuger de fibra de vidre IBR de 80 mm., segellat amb cinta de paper
transparent autoadhesiva. S'inclouen p.p. de colzes, pantalons, deriva-
cions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E., altres peces, accessoris i
suports.

83

Ea03pl01 M2 C. PLANXA 0'8 METU.

Subm. i col. de conducte de planxa galvanitzada de gruix d'acord amb
norma U.N.E., amb p.p. de juntes transversals METU. S'inclouen p.p.
de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons
R.I.T.E., altres peces, accessoris i suports.

5

Ea00thg0 ML TUB HELICOIDAL GALV. 300-0'6 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO.

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 300 mm. de diàmetre i 0'6
mm. de gruix, forrat exteriorment amb amb manta de llana de vidre
IBR ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves ca-
res amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor.
S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i su-
ports.

5

Ea00thf7 ML TUB HELICOIDAL GALV. 250-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO.

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 250 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb amb manta de llana de vidre
IBR ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves ca-
res amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor.
S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i su-
ports.

14
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Ea00thf5 ML TUB HELICOIDAL GALV. 200-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO.

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb amb manta de llana de vidre
IBR ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves ca-
res amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor.
S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i su-
ports.

26

Ea00thf3 ML TUB HELICOIDAL GALV. 150-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO.

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 150 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb amb manta de llana de vidre
IBR ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves ca-
res amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor.
S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i su-
ports.

34

Ea00thf1 ML TUB HELICOIDAL GALV. 125-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO.

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb manta de llana de vidre IBR
ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves cares
amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor. S'in-
clouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

17

Ea00thf0 ML TUB HELICOIDAL GALV. 100-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINO.

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 100 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb manta de llana de vidre IBR
ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves cares
amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor. S'in-
clouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

28

Ea00th05 ML TUB HELICOIDAL GALV. 200-0'5 mm.

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons
R.I.T.E i suports.

6

Ea00th01 ML TUB HELICOIDAL GALV. 125-0'5 mm.

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons
R.I.T.E i suports.

6

Ea00th00 ML TUB HELICOIDAL GALV. 100-0'5 mm.

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 100 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons
R.I.T.E i suports.

3

Ea00fl21 ML TUB DEC FLEXAL ALUDEC de 102 mm.

Subm. i col. de tub flexible d'alumini tipus DEC-FLEXAL, mod. ALU-
DEC de 102 mm. de diàmetre, format per tres capes d'alumini i dos de
polièster. S' inclouen p.p. d'accessoris de muntatge.

4

Expave03 UN VENTILACIO DEL FORJAT SANITARI

Ventilació del forjat sanitari de planta soterrani amb tub de PVC de
125 mm de diàmetre. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1
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ELEMENTS DE VENTILACIÓ10.04

Ea34p31300 UN R-01. R. SCHAKO PA2B 1025x125 mm.

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 1025x125 mm. de la-
mes horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc
i lames d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintu-
ra RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-01)

5

Ea22fh1100 UN R-02. REIXA EUROCLIMA E-FH 100x100

Subm. i col. de reixa EUROCLIMA mod. E-FH de 100x100 mm, d'ale-
tes rectes fixes horitzontals a 45º. Fabricada en alumini extruït i anodit-
zat. S'inclou marc i material auxiliar de muntatge. (R-02)

2

Ea34p30800 UN R-03. R. SCHAKO PA2B 325x125 mm.

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 325x125 mm. de lames
horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc i la-
mes d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintura
RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-03)

9

Ea34p31100 UN R-04. R. SCHAKO PA2B 625x125 mm.

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 625x125 mm. de lames
horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc i la-
mes d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintura
RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-04)

1

Ea05sp0100 UN B-01. BOCA ASPIRACIO S&P BOC-100.

Subm. i col. de boca d'aspiració S&P mod. BOC-100 de 100 mm. S'in-
clou p.p. de tub flexible FLEXAL i material auxiliar. (B-01)

3

Ea02av08 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 300 mm.

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 300 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

2

Ea02av07 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 250 mm.

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 250 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

4

Ea02av06 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 200 mm.

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 200 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

2

Ea02av03 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 150 mm.

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 150 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

6

Ea02av02 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 125 mm.

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 125 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

2

Ea02av01 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 100 mm.

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 100 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

10
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AJUDES D'OBRA CIVIL10.05

Ealbvent PA AJUDES PALETA VENTILACIO

AJUDES DE VENTILACIÓ:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materiales a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estruc-
tura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

1
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11 FONTANERIA

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS11.01

Expaes02 UN DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIO DE FONTANERIA

Desmuntatgee, enderroc, retirada i trasllat de la instal·lació de FONTA-
NERIA existent a la zona de banys de planta soterrani i els equips as-
sociats a aquesta instal·lació (sanitaris, aixetes, etc.). Inclou totes les
canonades, aïllament i elements associats a aquesta instal·lació, així
com tots els elements de suportació de la instal·lació. Aquesta zona
haurà de quedar completament lliure de qualsevol element associat a
la instal·lació. 
S'inclou lloguer, càrrega i descàrrega en camió i transport de conteni-
dors de 7 m3 de capacitat específics per als diferents tipus de residus
produïts en obres de demolició a abocador específic, a instal·lació de
tractament de residus de la construcció i demolició externa a l'obra o a
centre de valorartizació o eliminació de residus.
S'inclou el pagament de totes les taxes necessàries per l'eliminació i/o
reciclatge de tot el que s'hagi desmuntat tantes vegades com sigui ne-
cessari 
S'inclouen les ajudes d'obra civil necessàries pel desmuntatge de les
instal·lacions.

1

Expafo01 PA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA D'AFS, ACS i RACS

Connexió de la nova xarxa d'AFS, ACS i recirculació d'ACS de l'am-
pliació de l'edifici amb la xarxa existent. Inclou el buidat de la instal·la-
ció existent en cas que sigui necessari i la posada en funcionament de
la nova instal·lació i de la existent.

1

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1

EQUIPS11.02

Ef56ym0100 UN BR1. BOMBA WILO YONOS MAXO 25/0'5-10 2120640

Subm. i col. de bomba circuladora simple d'alta eficiència amb regula-
ció electrònica WILO mod. YONOS MAXO 25/0'5-10. Característiques:
Potència nominal: De 0'005 a 0'19 KW.
Velocitat: De 1000 a 4450 r.p.m.
Tensió: monofàssica 1x230 V, 50 Hz.
Longitud: 180 mm.
Connexió: 1 1/2".
Protecció. IPX4D.
S'inclouen accessoris de connexió hidràulica, elèctrica i material auxi-
liar de muntatge. (BR1)

1

Efcob020 UN CONNEXIO BOMBA BR1 DN-20

Subm. i col. de connexió de bomba BR1 a circuit hidràulic formada per:
2 Vàlvules de bola DN-20.
1 Vàlvula de retenció DN-20.
2 Maniguets antivibratoris DN-20.
1 Filtre colador DN-20.

1
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1 Termòmetre.
2 Manòmetres.
1 Punt de buidat segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de
PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. 
S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Ef23tm14 UN VALVULA T.A. TA-MATIC 3400 20-4565 52 740-521 DN 20

Subm. i col de vàlvula mescladora termostàtica TOUR ANDERSSON
sèrie TA-MATIC 3400, DN-20. Cos de bronze, PN-10, connexió rosca-
da i amb via de recirculació. Temperatura màxima de treball 90 ºC.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

1

Efcom02000 UN CONNEXIO VALVULA BARREJADORA/DIVERSORA DN-20.

Subm. i col. de connexió de vàlvula barrejadora/dispersora de 3 vies a
circuit hidràulic, formada per:
3 Vàlvules de bola DN-20.
1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD-20.
2 Filtres coladors DN-20.
1 Vàlvula de seient DN12.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E., mate-
rial auxiliar de muntatge i regulació de la válvula d'equilibrat d'acord
amb càlculs de cabal i D.F.

1

XARXA PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓ11.03

Ef37f103f ML C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S 10212 32x2.9 + ARMAFLEX
XG-09x032

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE
sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10212 de 32x2.9 mm. Material fusiolen PP-R.
Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA
B 137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMA-
FLEX mod. XG-09x032, amb p.p. d'adhesiu.

28

Ef37f203ci ML C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4 MF 70712 32x4.4 + ARMAFLEX
XG-32x032

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE
sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70712 de 32x4.4 mm. Material fusiolen
PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28,
ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p. d'accessoris i su-
ports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. XG 32x032, amb p.p. d'ad-
hesiu.

28

Ef37f201ci ML C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4 MF 70708 20x2.8 + ARMAFLEX
XG-32x020

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE
sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70708 de 20x2.8 mm. Material fusiolen
PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28,
ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p. d'accessoris i su-
ports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. XG 32x020, amb p.p. d'ad-
hesiu.

28

Ef04mbad UN V. BOLA 3/4".

Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/4" de dos vies, PN25.
2

Ef04mbab UN V. BOLA 3/8".

Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/8" de dos vies, PN25.
1

Ef23th04 UN VALVULA T.A. THERM 15-CT DN-15 ref. 52-720-015 AMB TERMOMETRE

Subm. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TOUR ANDERSSON
mod. THERM 15-CT ref. 52-720-015, de 1/2". Característiques:
Funció de tancament i bloqueig de la consigna.
PN16.
Rang d'ajust de la temperatura de 35 a 80 ºC.
Amb termòmetre.

2
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Pressió diferencial màxima admissible a vàlvula tancada. 10 bar.
Cos en AMETAL.
S'inclou termòmetre material auxiliar de muntatge i regulació de la vàl-
vula d'acord amb càlculs i D.F.

XARXA DE DISTRIBUCIÓ SECUNDÀRIA11.04

Expafo02 UN ALIMENTACIO PP BANYS DE PLANTA SOTERRANI

Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a BANYS DE
PLANTA SOTERRANI, amb canonada de polipropilè SDR11 i SDR
7.4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i
d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropi-
lè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. als trams de
canonada que passin per fals sostre, tub corrugat a les canonades en-
castades, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

2

Expafo03 UN ALIMENTACIO PP OFFICE DE PLANTA SOTERRANI

Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a OFFICE DE
PLANTA SOTERRANI, amb canonada de polipropilè SDR11 i SDR
7.4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i
d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropi-
lè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. als trams de
canonada que passin per fals sostre, tub corrugat a les canonades en-
castades, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

1

Expafo04 UN ALIMENTACIO PP SALA DE NETEJA

Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a SALA DE NE-
TEJA, amb canonada de polipropilè SDR11 i SDR 7.4, de diàmetres i
gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i d'acord amb plà-
nols. S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, aïllament AR-
MAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. als trams de canonada que
passin per fals sostre, tub corrugat a les canonades encastades, p.p.
d'accessoris, suports i soldadura.

1

SANITARIS I AIXETES11.05

Ef06j004 UN PICA ROCA J-80 A870510801 800x490x155 2C

Subm. i col. de pica d'acer inoxidable ROCA mod. J-80 ref.
A870510801 de 800x490x155 mm, de 2 cubetes. S'inclouen desguas-
sos, sifó doble, claus seccionadores i tubs flexibles d'alimentació.

2

Ef05vn02 UN GRIF. ROCA VICTORIA A5A8425C00 PICA.

Subm. i col. d'aixeta monocomandament mescladora ROCA mod. VIC-
TORIA ref. A5A8425C00 per a pica. Amb canó alt giratori, airejador i
enllaços d'alimentació flexibles.

2

Ef06fo01 UN LAV. ROCA FORO A327872 400 BLANC

Subm. i col. de lavabo de taulell circular ROCA mod. FORO ref.
A327872 de 400 mm de diàmetre, color blanc. S'inclouen desguàs, si-
fó cromat, claus seccionadores i tubs flexibles d'alimentació.

2

Ef05m201 UN GRIF. ROCA M2 A5A3068C00 LAVABO

Subm. i col. d'aixeta monocomandament mescladora ROCA mod. M2
ref. A5A3068C00 per a lavabo. Amb airejador, desguas automàtic i en-
llaços d'alimentació flexibles.

2

Ef06me19 UN W.C. ROCA MERIDIAN A346247 560 BLANC

Subm. i col. d'inodor ROCA mod. MERIDIAN ref. A346247 suspès, de
560 mm de lingitud, color blanc. S'inclouen accesoris de fixación,
seient i tapa lacats per a inodor, junta d'insonorització SILENT IN
WALL ref. A890063000, conjunt d'instal·lació de tanc encastat DU-
PLO WC COMPACT A890080020 amb cisterna de doble descàrrega,
placa d'accionament del tanc PL1 dual, clau seccionadora, tub flexible

2
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d'alimentació, maniguet o colze flexible d'unió per a evacuació i mate-
rial auxiliar de muntatge.

Ef06gr01 UN ABOCADOR ROCA GARDA A371055000

Subm. i col. d'abocador ROCA mod. GARDA ref. A371055000 de co-
lor blanc. Amb reixeta, desguàs, peça d'unió, accessoris de fixació i
reixa d'acer inoxidable A526005510.

1

Ef05br05 UN GRIF. ROCA BRAVA A5A7730C00 PICA/SAFAREIG.

Subm. i col. d'aixeta amb barrejador exterior ROCA mod. BRAVA ref.
A5A7730C00 per a aigüera o safareig, amb canó superior giratori i ai-
rejador.

1

AJUDES D'OBRA CIVIL11.06

Ealbfont PA AJUDES PALETA FONTANERIA

AJUDES DE FONTANERIA:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1
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12 SANEJAMENT

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS12.01

Expaes03 UN DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIO DE SANEJAMENT.

Desmuntatgee, enderroc, retirada i trasllat de la instal·lació de SANE-
JAMENT existent a la zona de banys de la planta soterrani i els equips
associats a aquesta instal·lació. Inclou totes les canonades, aïllament
i elements associats a aquesta instal·lació, així com tots els elements
de suportació de la instal·lació. Aquesta zona haurà de quedar com-
pletament lliure de qualsevol element associat a la instal·lació. 
S'inclou lloguer, càrrega i descàrrega en camió i transport de conteni-
dors de 7 m3 de capacitat específics per als diferents tipus de residus
produïts en obres de demolició a abocador específic, a instal·lació de
tractament de residus de la construcció i demolició externa a l'obra o a
centre de valorartizació o eliminació de residus.
S'inclou el pagament de totes les taxes necessàries per l'eliminació i/o
reciclatge de tot el que s'hagi desmuntat tantes vegades com sigui ne-
cessari 
S'inclouen les ajudes d'obra civil necessàries pel desmuntatge de les
instal·lacions.

1

Expasa01 PA CONNEXIO A LA XARXA DE PLUVIALS EXISTENT

Connexió de la nova xarxa de pluvials de l'ampliació de l'edifici a la
xarxa de pluvials existent.

1

Expasa02 PA CONNEXIO A LA XARXA DE FECALS EXISTENT

Connexió de la nova xarxa de fecals de l'ampliació de l'edifici a la xar-
xa de fecals existent.

1

Expasa03 PA VENTILACIO DEL POU DE BOMBEIG

Subm. i col. de la instal·lació de ventilació del pou de bombeig exis-
tent formada per canonada de P.V.C. sèrie B de 110 mm de diàmetre
fins a la coberta i vàlvula d'aireació MAXIVENT a l'extrem superior.

1

Expasa04 PA CONNEXIO DE LA CAMBRA-BUFA AMB EL POU DE BOMBEIG

Connexió de la recollida de les aigües provinents de la filtració acumu-
lada a la cambra bufa amb el pou de bombeig existent.

1

Expanota01 NOTES GENERALS

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1
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EQUIPS12.02

Ef58sx01 UN ESTACIO ELEVADORA ABS SANIMAX MF 324-1 WKS. 07565124.

Subm. i col. d'estació elevadora ABS mod. SANIMAX MF 324 WKS10
per a aigües residuals, prefabricada i complerta, per ser instal·lada al
nivell del terra. Equipada amb bomba de funcionament automàtic. Ca-
racterístiques:
Diàmetre de sortida. 40 mm.
Motor. 220-240 V, monofàssic.
Velocitat del motor. 2900 r.p.m.
Potència absorvida. 830 W.
S'inclouen kit d'alarma NSM05, 3 m. de cable elèctric i material auxi-
liar de muntatge.

2

XARXA DE FECALS12.03

Ef37va16 ML C. ITALSAN PP VS0500109 125 mm

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 125 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

16

Ef37va15 ML C. ITALSAN PP VS0500089 110 mm

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 110 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

23

Ef00pb04 ML CANONADA P.V.C. B 75 mm. SUP.

Subm. i col. de canonada de P.V.C. B de 75 mm. segons norma
UNE-EN 1329-1, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclouen p.p. de re-
gistres i ventilacions terminals.

9

XARXA DE PLUVIALS12.04

Ef37va09 ML C. ITALSAN TRIPLUS 200 mm

Subm. i col. de canonada de polipropilè insonoritzat per a sanejament
ITALSAN sèrie TRIPLUS de 200 mm. S'inclouen p.p. d'accessoris i su-
ports.

23

Ef37va17 ML C. ITALSAN PP VS0500129 160 mm

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 160 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

9

Ef37va16 ML C. ITALSAN PP VS0500109 125 mm

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 125 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

6

Ef37va15 ML C. ITALSAN PP VS0500089 110 mm

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 110 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

61

XARXA CONDENSATS12.05

Ef37va11 ML C. ITALSAN PP VS0501029 40 mm

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 40 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

29

Ef37va01 ML C. ITALSAN TRIPLUS 32 mm

Subm. i col. de canonada de polipropilè insonoritzat per a sanejament
ITALSAN sèrie TRIPLUS de 32 mm. S'inclouen p.p. d'accessoris i su-
ports.

45
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Expasa05 UN CORBA SIFONICA PP 40 mm

Subm. i col. de corba sifònica de PP de 40 mm de diàmetre. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

16

PETITES EVACUACIONS12.06

Expasa06 UN SANEJAMENT PP BANYS PLANTA SOTERRANI

Subm. I col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de BANYS DE
PLANTA SOTERRANI, amb canonada de Polipropilé insonoritzat, de
Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres, ventilacions termi-
nals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

2

Expasa07 UN SANEJAMENT PP OFFICE 01 PLANTA SOTERRANI

Subm. I col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües d'OFFICE 01 DE
PLANTA SOTERRANI, amb canonada de Polipropilé insonoritzat, de
Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres, ventilacions termi-
nals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

1

Expasa08 UN SANEJAMENT PP SALA DE NETEJA

Subm. I col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de SALA DE NETE-
JA, amb canonada de Polipropilé insonoritzat, de Ø homologats se-
gons plànols. S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de ma-
terial auxiliar de muntatge.

1

REIXES, CLAVEGUERONS I BONERES12.07

Ef02ac06 UN CLAVEGUERO ACO SELECT 250 250x250 SORTIDA V DN100 SC414404

Subm. i col. de clavegueró ACO gamma SELECT 250 ref. SC414404
construït en acer inoxidable AISI 304, de 250x250 mm, amb sortida
vertical DN100, reixa ranurada amb fixació. Cistell inclòs. Segons EN
1253. S'inclou material auxiliar de muntatge.

7

Ef31be09 UN TAPA BENITO HIDRA B1 TH40 DE 390x390 mm. B125.

Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENI-
TO sèrie HIDRA B1 mod. TH40, classe B-125, tapa de 390x390 mm.
S'inclou material auxiliar per al seu muntatge.

2

Ef30ac51 ML CANAL ACO DRAIN SELF SELF 100 H5.5+REIXA PASARELA INOX A15 00304437.

Subm. i col. de conjunt ACO gamma SELF100 format per canal de 5'7
cm d'alçada i reixa tipus PASARELA inoxidable classe A15. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

20

Ef02jm05 UN CLAVEGUERO SIFONIC JIMTEN S-246. 250x250 24080

Subm. i col. de clavegueró sifònic JIMTEN Mod. S-246 ref. 24080, de
P.V.C. amb reixeta de 250x250 mm en P.V.C. i sortida vertical de
90/110 mm de diàmetre. Inclosa p.p. d'accessoris de muntatge.

2

AJUDES D'OBRA CIVIL12.08

Ealbsane PA AJUDES PALETA SANEJAMENT

AJUDES DE SANEJAMENT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1
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13 PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC

Eprotpas UN PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC

Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL
FOC de totes les instal.lacions, que inclou:
Segellat de passos elèctrics.
Segellat de passos de canonades no inflamables.
Recobriment de conducte de xapa galvantizada.
Segellat perimetral de comportes tallafocs.
Segellat de passos de canonades inflamables.
Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i
no inflamables.
Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'al-
ta densitat i segelladors elàstics.
Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.
Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el se-
gellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta
densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.

NOTA:
Totes les actuacions estaran d'acord al que s'estableix en el projecte
d'activitats.

1
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01 ELECTRICITAT...............................................................................................................................................................
01.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS.............................
01.02 XARXA DE TERRES...................................................................................................................
01.03 CANALITZACIONS I LINIES PRINCIPALS................................................................................
01.04 QUADRES ELÈCTRICS .............................................................................................................
01.05 CIRCUITS D'ENLLUMENAT I FORÇA.......................................................................................
01.06 LLUMINÀRIES.............................................................................................................................
01.07 MECANISMES ............................................................................................................................
01.08 AJUDES D'OBRA CIVIL..............................................................................................................
01.09 LEGALITZACIONS......................................................................................................................

02 CABLEJAT ESTRUCTURAT I TELEFONIA .................................................................................................................
02.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS.............................
02.02 RACKS ........................................................................................................................................
02.03 CABLES I CANALITZACIONS....................................................................................................
02.04 ELEMENTS DE CAMP ...............................................................................................................
02.05 EQUIPS WI-FI .............................................................................................................................
02.06 ESCOMESA DE FIBRA AJUNTAMENT ....................................................................................
02.07 AJUDES D'OBRA CIVIL..............................................................................................................

03 TELEVISIÓ ......................................................................................................................................................................
03.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS.............................
03.02 CABLES I CANALITZACIONS....................................................................................................
03.03 ELEMENTS DE CAMP ...............................................................................................................
03.04 AJUDES D'OBRA CIVIL..............................................................................................................

04 CONTROL .......................................................................................................................................................................
04.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS.............................
04.02 BMS .............................................................................................................................................
04.03 VRV..............................................................................................................................................
04.04 AJUDES D'OBRA CIVIL..............................................................................................................

05 SEGURETAT...................................................................................................................................................................
05.01 INTRUSIÓ....................................................................................................................................

05.01.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS.............
05.01.02 CABLES I CANALITZACIONS....................................................................................
05.01.03 ELEMENTS DE CAMP................................................................................................

05.02 C.T.T.V.........................................................................................................................................
05.02.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS.............
05.02.02 CABLES I CANALITZACIONS....................................................................................
05.02.03 ELEMENTS DE CAMP................................................................................................

05.03 AJUDES D'OBRA CIVIL..............................................................................................................
06 MEGAFONIA...................................................................................................................................................................

06.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS.............................
06.02 CABLES I CANALITZACIONS....................................................................................................
06.03 ELEMENTS DE CAMP ...............................................................................................................
06.04 AJUDES D'OBRA CIVIL..............................................................................................................

07 DETECCIÓ D'INCENDIS ................................................................................................................................................
07.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS.............................
07.02 CENTRAL....................................................................................................................................
07.03 CABLES I CANALITZACIONS....................................................................................................
07.04 ELEMENTS DE CAMP ...............................................................................................................
07.05 AJUDES D'OBRA CIVIL..............................................................................................................

08 EXTINCIÓ D'INCENDIS..................................................................................................................................................
08.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS.............................
08.02 XARXA DE DISTRIBUCIÓ..........................................................................................................
08.03 B.I.E. ............................................................................................................................................
08.04 EXTINTORS ................................................................................................................................
08.05 AJUDES D'OBRA CIVIL..............................................................................................................

09 CLIMATITZACIÓ.............................................................................................................................................................
09.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS.............................
09.02 UNITATS EXTERIORS ...............................................................................................................
09.03 CANONADES I VÀLVULES........................................................................................................
09.04 UNITATS INTERIORS ................................................................................................................
09.05 CONDUCTES..............................................................................................................................
09.06 ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ ..............................................................................................
09.07 AJUDES D'OBRA CIVIL..............................................................................................................
09.08 LEGALITZACIONS......................................................................................................................

10 VENTILACIÓ ...................................................................................................................................................................
10.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS.............................
10.02 EQUIPS .......................................................................................................................................
10.03 CONDUCTES..............................................................................................................................
10.04 ELEMENTS DE VENTILACIÓ ....................................................................................................
10.05 AJUDES D'OBRA CIVIL..............................................................................................................

11 FONTANERIA .................................................................................................................................................................
11.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS.............................
11.02 EQUIPS .......................................................................................................................................
11.03 XARXA PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓ .....................................................................................
11.04 XARXA DE DISTRIBUCIÓ SECUNDÀRIA.................................................................................
11.05 SANITARIS I AIXETES ...............................................................................................................
11.06 AJUDES D'OBRA CIVIL..............................................................................................................

12 SANEJAMENT................................................................................................................................................................
12.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS.............................
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12.02 EQUIPS .......................................................................................................................................
12.03 XARXA DE FECALS ...................................................................................................................
12.04 XARXA DE PLUVIALS................................................................................................................
12.05 XARXA CONDENSATS..............................................................................................................
12.06 PETITES EVACUACIONS..........................................................................................................
12.07 REIXES, CLAVEGUERONS I BONERES..................................................................................
12.08 AJUDES D'OBRA CIVIL..............................................................................................................

13 PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC...................................................................................................................

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL

Girona,  6 febrer 2018
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PRESSUPOST
                                                                

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 PRELIMINARS D'OBRA I ENDERROCS                                  

SUBCAPITOL 01.01 PRELIMINARS                                                     

01.01.01     u   Serveis Afectats                                                

Desv iació de serveis afectats per la nova construcció.

1,00 300,00 300,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.01 PRELIMINARS ................................... 300,00

SUBCAPITOL 01.02 ENDERROCS                                                       

01.02.01     m³  Enderroc Tancaments interiors                                   

Enderroc de div isions interiors ex istents manualment, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió i contenidor. S'inclou a totes les partides el transport de runes a l'abocador autoritzat a qualse-
vol distància, amb els mitjans adequats

61,40 11,77 722,68

01.02.02     p.a. Desmuntatges                                                    

Per a desmuntatges de:
- Portes
- Mampares
- Sanitaris
- Mobiliari
- Etc.
Amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou a totes les partides el
transport de runes a l'abocador autoritzat a qualsevol distància, amb els mitjans adequats

1,00 4,88 4,88

01.02.03     m³  Arrencada de paviment                                           

Arrencada de paviment ex istent amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió. S'inclou a totes
les partides el transport de runes a l'abocador autoritzat a qualsevol distància, amb els mitjans ade-
quats

24,52 6,83 167,47

01.02.04     m²  Desmuntatge fals sostre                                         

Desmuntatge de fals sostre ex istent amb mitjans manuals. Inclou acopiat del mateial extret per a pos-
terior col·locació.

166,56 4,88 812,81

01.02.05     u   Desmuntatge i instal·lació bidet                                

Desmuntatge, desplaçament i instal·lació de nou bidet amb mitjans manuals.

1,00 4,88 4,88

01.02.06     u   Desmuntatge i neteja cartell                                    

Desmuntatge neteja i repintat de cartell en façana ex istent amb mitjants manuals, per a psoterior re-
col·locaicó.

0,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.02 ENDERROCS...................................... 1.712,72

TOTAL CAPITOL 01 PRELIMINARS D'OBRA I  ENDERROCS............................................................................ 2.012,72
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 EDIFICACIÓ                                                      

SUBCAPITOL 02.01 MOVIMENTS DE TERRES                                             

02.01.01         NOTA01                                                          

Es pren com a referencia cota 0 el nivell actual de Paviment (acabat) de la Fase 1.

0,00 0,00 0,00

02.01.02     * m3  PREVISIÓ. Excavació rasa/pou, càrrega camió                     

PREVISIÓ. Excavació de terres per a enceps, en el terreny descrit a l'estudi geotècnic del projecte,
amb els mitjans adequats i càrrega sobre camió. S'inclou el transport de runes a l'abocador autoritzat
a qualsevol distància, amb els mitjans adequats, inclòs el pagament del cànon corresponent i l'aboca-
ment de les terres .
Criteri Amidament: m3 de volum teòric de enderrocs a transportar segons plànol de l'aixecament to-
pogràfic de projecte.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

1,00 11,09 11,09

02.01.03     m3  Excavació rasa per instal·lacions                               

Excavació de terres per a rases per instal·lacions de secció variable de profunditat segons planols
de detall A823 i A824, en el terreny descrit a l'estudi geotècnic del projecte, amb mitjans adequats i
càrrega sobre camió. Inclou pous i arquetes en el seu recorregut segons plànols de detall. S'inclou el
transport de runes a l'abocador autoritzat a qualsevol distància, amb els mitjans adequats, inclòs el
pagament del cànon corresponent i l'abocament de les terres .
Criteri Amidament: m3 de volum teòric de enderrocs a transportar segons plànol de l'aixecament to-
pogràfic de projecte.
Segons projecte i plànols de instal·lacions.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

98,79 15,73 1.553,97

02.01.04     m3  Excavació rebaix, mitj. mec., càrrega camió                     

Excavació per a rebaix , en el terreny  descrit a l'estudi geotècnic del projecte, amb mitjans mecanics
i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou el transport de runes a l'abocador autoritzat a qualsevol dis-
tància, amb els mitjans adequats, inclòs el pagament del cànon corresponent i l'abocament de les ter-
res .
Criteri Amidament: m3 de volum teòric de enderrocs a transportar segons plànol de l'aixecament to-
pogràfic de projecte.
Segon plànols A821
Segons plec de condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

181,78 7,90 1.436,06

02.01.05     m3  Estesa de graves                                                

Terraplenat i piconatge amb graves sobre terreny ex istent de gruix  10-20 cms.
Segons plànol d'arquitectura A821
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

74,73 33,87 2.531,11

02.01.06     m2  Barrera de vapor                                                

Subministrament i col·locació de làmina de polietilè.
Criteri Amidament:  m2 de superfície a impermeabilitzar repercutint solapaments, mimvells i remats
especials.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

203,29 6,41 1.303,09

TOTAL SUBCAPITOL 02.01 MOVIMENTS DE TERRES ................. 6.835,32
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SUBCAPITOL 02.02 FONAMENTS                                                       

02.02.01     m   Exe./end. 2mur guia                                             

Execució  i posterior enderroc de doble muret guia, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàs-
tica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta i armat amb acer B 500 SD,
inclòs la càrrega sobre camió de la runa. Segons plànols d'estructura.
Criteri d'amidament: Dimensions de la pantalla.
Segons  Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

24,60 151,62 3.729,85

02.02.02     u   Desplaçament+munt.+desmunt. eq. perfor./pantalla                

Desplaçament a l'obra, muntatge i desmuntatge de l'equip i retirada de l'obra  de l´equip de perforació
de pantalles.
Segons  Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

1,00 3.713,88 3.713,88

02.02.03     m2  D2-D6_Perforació i execució de pantalles                        

Perforació i execució de pantalla amb mètodes convencionals en terreny d'excavabilitat Alta-Mitja i
Baixa-Mitja, descrit a l'estudi geotècnic del projecte, de 45 cm de gruix , amb formigó
HA-25/B/20/IIa,  inclòs l'armat  amb barres d'acer corrugat tipus B 500 S (amb segell CIETSID) ,
quanties de plànols de projecte (inclòs separadors, retalls, solapaments...) i  càrrega de terres sobre
camió. Segons plànols d'estructura. S'inclou perforació de terreny fins a cota de coronació del mur i
maquinària adequada.
Inclòs repicat del formigo superior de la pantalla per a l'execució de l'encepat.
Amb una quantia de:
- 220kg d'acer per unitat de pantalla a D2-D6
Segons planols d'Estructures E-001.
Segons  Plec de Condicions adjunt al projecte
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

36,80 142,65 5.249,52

02.02.04     m2  D3-D4-D5_Perforació i execució de pantalles                     

Perforació i execució de pantalla amb mètodes convencionals en terreny d'excavabilitat Alta-Mitja i
Baixa-Mitja, descrit a l'estudi geotècnic del projecte, de 45 cm de gruix , amb formigó
HA-25/B/20/IIa,  inclòs l'armat  amb barres d'acer corrugat tipus B 500 S (amb segell CIETSID) ,
quanties de plànols de projecte (inclòs separadors, retalls, solapaments...) i  càrrega de terres sobre
camió. Segons plànols d'estructura. S'inclou perforació de terreny fins a cota de coronació del mur i
maquinària adequada.
Inclòs repicat del formigo superior de la pantalla per a l'execució de l'encepat.
Amb una quantia de:
- 220 kg d'acer per unitat de pantalla a D3-D4-D5
Segons planols d'Estructures E-001.
Segons  Plec de Condicions adjunt al projecte
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

61,44 144,95 8.905,73

02.02.05     m2  C6_ Perforació i execució de pantalla                           

Perforació i execució de pantalla amb mètodes convencionals en terreny d'excavabilitat Alta-Mitja i
Baixa-Mitja, descrit a l'estudi geotècnic del projecte, de 45 cm de gruix , amb formigó
HA-25/B/20/IIa,  inclòs l'armat  amb barres d'acer corrugat tipus B 500 S (amb segell CIETSID) ,
quanties de plànols de projecte (inclòs separadors, retalls, solapaments...) i  càrrega de terres sobre
camió. Segons plànols d'estructura. S'inclou perforació de terreny fins a cota de coronació del mur i
maquinària adequada.
Inclòs repicat del formigo superior de la pantalla per a l'execució de l'encepat.
Amb una quantia de:
- 525kg d'acer per unitat de pantalla a C-6.
Segons planols d'Estructures E-001.
Segons  Plec de Condicions adjunt al projecte
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

30,72 147,64 4.535,50
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02.02.06     m2  PREVISIÓ. Estació bentonitica                                   

Previsió. Estació bentonítica, inclòs la gestió i recuperació de la bentonita. Transport i abocament a
abocador autoritzat de terres contaminades amb bentonita.
Segons  Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

36,80 12,30 452,64

02.02.07     u   PREVISIÓ. Desplaçament+munt.+desmunt. de l'estació de llots     

Desplaçament a l'obra, muntatge i desmuntatge de l'estació recuperadora dels llots.
Segons punt 4.2 del Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

1,00 2.400,00 2.400,00

TOTAL SUBCAPITOL 02.02 FONAMENTS ...................................... 28.987,12

SUBCAPITOL 02.03 ESTRUCTURA                                                      
APARTAT 02.03.01 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ                                           

02.03.01.01  m2  Llosa formigó arm., p/revest., de 25 cm                         

Fomació de Llosa de formigó armat massissa de 25 cm de cantell a Planta Baixa, amb formigó
HA-25/B/20/I, amb quantía 250l/m², abocat amb el sistema adequat, i armadures en barres corruga-
des d'acer B 500 S (amb segell de qualitat CIETSID) amb quantia de 22,50kg/m2 en acer, incloent
separadors, solapaments, retalls, armadura de muntatge,  segons característiques de projecte, total-
ment acabada, muntatge i desmuntatge de l'encofrat d'acord amb les característiques físiques i geo-
mètriques definides en projecte, i qualsevol treball i material necessari per deixar l'unitat d'obra total-
ment acabada segons detalls  de projecte. inclòs reserves passos d'instal·lacions i panell de poliesti-
rè expandit de 2cm en el perímetre confrontant amb altres edificacions.
Amb una repercussió de pilars de 2.5 kg/m2 d'acer, 14,50l/m² de formigó HA-25/B/20/I  i una reper-
cussió de 0,5m²/m² d'encofrat.
S'inclou l'encofrat del cantell dels forjats.
Criteri Amididament: m2 d'estructura mesurada en planta descomptant forats més grans d'1m2. Se-
gons plànols d'estructura E003 i E004.
NOTA: Inclou l'encofrat de llosa + el cantell.
           Inclou connectors amb forjat ex istent 1D16 cada 40cm col·locat amb taladro de diàmetre
20mm fins a una fondària de 25cms i omplert amb resina epoxi.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

203,29 95,90 19.495,51

02.03.01.02  m2  Forjat nervat reticular ret. 85x85 de P1                        

Sostre nervat reticular de 28+5 cm, de cassetons morter de ciment de 70x23x25, d'intereixos 0.85
m, amb una quantia de:
- 1,20 cassetons/m2 de sostre,
- 21 kg/m2 d'armadura B 500 S d'acer en barres corrugades,
- Armadura B500 T en malles electrosoldades de 20x20x5 mm de diàmetre amb una quantía de 1,60
kg/m²
- Quantía de formigó de 276 l/m2 de forjat,
Amb una repercussió de pilars de 2.5 kg/m2 d'acer, 14,50l/m² de formigó HA-25/B/20/I  i una reper-
cussió de 0,5m²/m² d'encofrat.
NOTA: Inclou l'encofrat de forjat + el cantell.
            Inclou connectors amb forjat ex istent 1D16 cada 40cm col·locat amb taladro de diàmetre
20mm fins a una fondària de 25cm i omplert amb resina epoxi.
Criteri Amid.: m2 d'estructura mesurada en planta descomptant forats més grans d'1m2.
Tot Segons plànols d'estructura, E005 i E006.
Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

355,65 96,49 34.316,67
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02.03.01.03  m2  Forjat nervat reticular ret. 85x85 en PC                        

Sostre nervat reticular de 28+5 cm, de cassetons morter de ciment de 70x23x25, d'intereixos 0.85
m, amb una quantia de:
- 2,10 cassetons/m2 de sostre,
- 20 kg/m2 d'armadura B 500 S d'acer en barres corrugades,
- armadura B500 T en malles electrosoldades de 20x20x5 mm de diàmetre amb una quantía de 1,60
kg/m²
- Quantía de formigó de 236 l/m2 de forjat.
Amb una repercussió de pilars de 2.5 kg/m2 d'acer, 14,50l/m² de formigó HA-25/B/20/I  i una reper-
cussió de 0,5m²/m² d'encofrat.
NOTA: L'encofrat serà Fenòlic en la zona en voladiu seogns projecte. Inclou l'encofrat de forjat + el
cantell.
            Inclou connectors amb forjat ex istent 1D16 cada 40cm col·locat amb taladro de diàmetre
20mm fins a una fondària de  25cm i omplert amb resina epoxi.
Criteri Amid.: m2 d'estructura mesurada en planta descomptant forats més grans d'1m2.
Tot Segons plànols d'estructura,  E007 i E008, Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

355,65 99,75 35.476,09

02.03.01.04  m2  Llosa incl. form. armat per a escales                           

Llosa inclinada de formigó armat massissa, en escales inclòs formació de l'esgraonat, encofrat per re-
vestir, amb formigó HA-25/B/20/Ia, i acer B 500 SD (amb segell de qualitat CIETSID) amb quanties
segons plànols de projecte i detalls d'estructura de l'escala, incloent separadors, solapaments, retalls,
armadura de muntatge, arrencada de l'escala, ancoratges a pantalla i forjats i inclòs recrescut, segons
característiques de projecte, deixant la partida totalment acabada.
Criteri Amidament: m2 superfície teòrica d'escala mesurada en planta, inclosos els trams horitzontals
de lloses de replans intermitjos. Segons plànols d'estructura E-003.
Segons del Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

21,71 98,54 2.139,30

02.03.01.05  m3  Jàssera B1 cantell rect., form. HA-25/B/20/I                    

Formació de jàsseres de cantell amb formigó HA-25/B/20/I, inclòs l'encofrat i desencofrat alçada se-
gons plànols, inclòs l'armat amb acer B 500 SD (amb segell de qualitat CIETSID) en barres corruga-
des i amb les següents quantíes segons plànols de projecte:
- 3,5m³ de formigó
- 185 Kg/m³ d'acer
S'inclou separadors, retalls, solapaments...).
Criteri d'amidament: volum teòric. Segons plànols d'estructura: E005 i E007.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

7,00 351,07 2.457,49

02.03.01.06  m3  Jàssera B2 cantell rect., form. HA-25/B/20/I                    

Formació de jàsseres de cantell amb formigó HA-25/B/20/I, inclòs l'encofrat i desencofrat alçada se-
gons plànols, inclòs l'armat amb acer B 500 SD (amb segell de qualitat CIETSID) en barres corruga-
des i amb les següents quantíes segons plànols de projecte:
- 3,10m³ de formigó
- 176 Kg/m³ d'acer
S'inclou separadors, retalls, solapaments...).
Criteri d'amidament: volum teòric. Segons plànols d'estructura: E005 i E007.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

18,60 342,34 6.367,52

02.03.01.07  m3  Jàssera B3 cantell rect., form. HA-25/B/20/I                    

Formació de jàsseres de cantell amb formigó HA-30/B/20/I, inclòs l'encofrat i desencofrat alçada se-
gons plànols, inclòs l'armat amb acer B 500 SD (amb segell de qualitat CIETSID) en barres corruga-
des i amb les següents quantíes segons plànols de projecte:
- 3,20m³ de formigó
- 175 Kg/m³ d'acer
S'inclou separadors, retalls, solapaments...).
Criteri d'amidament: volum teòric. Segons plànols d'estructura: E005 i E007.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

6,40 341,37 2.184,77
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02.03.01.08  m3  Jàssera B4 cantell rect., form. HA-25/B/20/I                    

Formació de jàsseres de cantell amb formigó HA-25/B/20/I, inclòs l'encofrat i desencofrat alçada se-
gons plànols, inclòs l'armat amb acer B 500 SD (amb segell de qualitat CIETSID) en barres corruga-
des i amb les següents quantíes segons plànols de projecte:
- 1,00m³ de formigó
- 300 Kg/m³ d'acer
S'inclou separadors, retalls, solapaments...).
Criteri d'amidament: volum teòric. Segons plànols d'estructura: E005 i E007.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

2,00 462,62 925,24

02.03.01.09  m3  Jàssera B5 cantell rect., form. HA-25/B/20/I                    

Formació de jàsseres de cantell amb formigó HA-25/B/20/I, inclòs l'encofrat i desencofrat alçada se-
gons plànols, inclòs l'armat amb acer B 500 SD (amb segell de qualitat CIETSID) en barres corruga-
des i amb les següents quantíes segons plànols de projecte:
- 41 m³ de formigó
- 97 Kg/m³ d'acer
S'inclou separadors, retalls, solapaments...).
Criteri d'amidament: volum teòric. Segons plànols d'estructura: E005 i E007.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

41,00 265,71 10.894,11

02.03.01.10  m2  Capa neteja+anivellament g=10cm                                 

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix  de conglomerat de ciment, aigua, sorra i grava d'u-
na dosificació de ciment mínima de 150 kg/m3 de ciment, abocat amb els mitjans adequats.
Criteri d'Amidament: m2 de superfície teòrica a realitzar.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

203,29 9,33 1.896,70

TOTAL APARTAT 02.03.01 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ............... 116.153,40

TOTAL SUBCAPITOL 02.03 ESTRUCTURA.................................... 116.153,40

SUBCAPITOL 02.04 COBERTES                                                        

02.04.01     m2  Coberta invertida de graves                                     

Coberta invertida no transitable composta per:
- Formació de pendents de formigó alleugerat amb pendent del 2%  i espessor mitg d'entre 10 i 12,5
cm.
- Capa de morter de 2 cm d'espessor.
- Capa separadora de geotèxtil Rooftex de TEXSA o similar de 120 gr/m2.
- Impermeabilització- 2 làmines impermeables tipo ibm 40fp/fv , soldades entre si, en tota la superfície,
remontant laterals en trobades amb paraments verticals de 15cm, d'acabat amb doblat a la pared amb
làmina LBM-50 autoprotegida sellada en la part superior en juntes doblat de tela i cordó de neodyl.
No adherides a les cales geotextils.
- Planxes d'espuma rígida de poliestirè extruit XPS Roofmate-sl de TEXSA, amb resistència a la
compresió >300KPa, superfície estirada i ensamblada (0,034 W/mK), colocades sobre capa separa-
dora, amb estructura de cèl·Lula tancada i homogènia, d'estbilitat dimensional, imputrescibilitat, altres
propietats mecàniques, resistència als cicles de congelació i desocngelació, subministrat en planxes
de 1250x600 mm i de 70 mm d'espessor i densitat mínima 32 kg/m³ amb tall transversal escalonat.
- Capa de graves de èdra granítica d'entre 5 i 12mm de diàmetre.
Segons plànols d'arquitectura: A731, A732, A821, A822.
Segons Plec de condicions adjunt al projecte.
Segons normativa v igent en materia de seguretat i salut.

339,61 67,92 23.066,31
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02.04.02     m2  Bancades per a instal·lacions                                   

Bancada de suport per a la col·locació de maquinària d'instal·lacions formada per les següents ca-
pes:
- Llosa de formigó armat HA-30/B/20/IIIa, d'espessor 15 cm, armada lleugerament amb mallazo de
(15x15xD6). S'inclou l'encofrat perimetral necessari per la seva execució.
- Xapa d'anivellació de morter amb làmina mallatex.
- Capa de suro industrial antiv ibració d'alta densitat.
- Llosa secundària de formigó de H-25 armada amb mallazo de 15x5 i diàmetre 6mm d'espessor
20cm inclosa la formació de canal per al desaigüe i inclos l'encofrat perimetral necessari per a la se-
va execució.
- Elements amortiguadors metàl·lics tipo silentblock.
Segons plànols d'arquitectura: A821
Segons Plec de condicions adjunt al projecte.
 Segons normativa v igent en materia de seguretat i salut.

24,41 131,20 3.202,59

02.04.03     ml  Barana coberta                                                  

Formació de mur d'obra de fàbrica, de bloc de formigó de 20x40x20 cm, armat i reomplert de formigó
com a mur de coronació de coberta per a revestir per una cara i arrebossar per l'altra, col·locat amb
morter M-80 fins a una altura de 150cm. Inclou peça de coronació de mur de coberta amb maó de
1/4 col·Locat amb morter M-80. Inclòs a la partida totes les feines i materials necessaris per a deixar
la partida finalitzada.
S'inclou subministre i col·locació de coronació de coberta amb maó de 1/4, adherit amb morter de
1:6.
Segons plànols d'arquitectura: A821 i A822.
Segons  Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

52,79 65,75 3.470,94

02.04.04     ml  Remat de coberta amb xapa metàl·lica                            

Subministre i col·locació de remat de coberta amb xapa metàl·lica d'alumini de 2mm amb anclatges
horitzontals atornillats. S'inclou a la partida totes les feines i mateirals necessaria per deixar la partida
finalitzada
Tot segons planols de detall A821, A822
Segons  Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

67,75 16,20 1.097,55

02.04.06     m2  Arrebossat de barana de coberta                                 

Arrebossat a bona v ista amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb
acabat remolinat.
Segons plànols d'arquitectura: A10 - A20; plànols d'acabats: A821 i A822.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

77,60 28,80 2.234,88

02.04.07     ut  Bonera cobertes                                                 

Subministre i col·locació de desaigüe de coberta. Inclou bonera i paragraves.
Segons planol de cobertes.
Segons  Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

7,00 21,91 153,37

TOTAL SUBCAPITOL 02.04 COBERTES......................................... 33.225,64
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SUBCAPITOL 02.05 FAÇANES                                                         
APARTAT 02.05.01 Obra                                                            

02.05.01.01  m2  Paret tanc. 14 cm, mao calat 290x140x100                        

Paret de tancament de 14 cm de gruix , de maó calat de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter M-40. Inclòs part proporcional per formació
de juntes verticals cada 12 m (amb masilla de poliuretà prèv ia a la col·locació d'un fons) i juntes horit-
zontals cada planta (amb masilla de poliuretà), segons plànols de projecte i pasos front el cantell del
forjat i pilars. Juntes segons plànols de projecte.
Segons plànols d'arquitectura: A731, A734, A821, A822.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

121,27 30,90 3.747,24

02.05.01.02  m2  Tancament STO THERM CLASSIC o eq. (PB)                          

Tancament de plaques conformades STO THERM CLASSIC o similar sobre parament de gero de
14cm d'espessor, composat per, d'interior a exterior: morter adhesiu de fixació de panells de poliesti-
ré Sto-turbofix , panell d'escuma rigida de poliestirè Sto-Panel, malla d'armadura Sto Malla de fibra de
vidre, Morter d'armadura orgànica Sto Armat Classic i capa d'acabat Stolit, arrebossat amb acabat
orgànic amb unió de resina de silicona, amb capa d'acabat en color negre segons sistema Stocolor.
Especejament , dimensions i geometria segons plànols aprovats per la Direcció Facultativa. Total-
ment muntat inclòs mà d'obra, grua mòbil de descàrrega i muntatge, material de soldadura. L'empresa
subministradora dels pannells i el col·locador (inclòs la del segellat) disposarà del DIT.
Criteri Amidament: Forats <2m² no es desconten. Forats entre 2 i 4m² es desconta el 50%  i forats
>4m² es desconta el 100% .
Segons plànols d'arquitectura: A731, A734, A821, A822.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

117,17 99,09 11.610,38

02.05.01.03  m2  Tancament GRC o eq. (P1)                                        

Tancament de plaques conformades de façana,  llises, lleugeres i  autoportants prefabricats amb capa
de ciment i quars i successives capes amb fibra de v idre resistent als àlcalis del ciment projectades i
prensades amb rodet (amb un porcentantatge de fibra d'un 5%  com a mínim), acabat tipus àrid v ist,
color segons fase 1, amb la superfície acabada amb textura llisa amb decapat superficial; s'inclou el
pannell de 10 mm de GRC amb nerv is de rigidesa, escopidors, brancals, cornises i retorn perimetral
de 10 cm lligat amb connectors d'acers inox idable de 8 mm de diàmetre al bastiment d'acer galvanit-
zat en calent amb muntants cada 60 cm. Sub-estructura per al ancoratge entre panell i estructura per
carril tipus Halfen o equivalent incorporat al panell, cargols m-12 d'acer zincat, arandela cuadrada de
seguretat i angular d'enllaç en acer al carboni zincat de dimensions 100x100x8 mm i 100x200x8 mm
amb forat rasgat. (PANELL GRC)
Fixacions amb perfil angular de 100x100x4 mm amb fixacions Hilti M-8 per a l'ancoratge del panell
GRC a l'estructura. Totes les fixacions i ancoratges a cantells de forjats i pilars que siguin necessaris
segons fabricant seran d'acer inox idable o o galvanitzat i fixades mecànicament (sense soldadura).
Els pannells disposaran de cambra de descompressió a la junta vertical i d'encadellat simple a la jun-
ta horitzontal. Es segellarà per l'ex terior i per l'interior amb silicona neutre sobre un cordó d'escuma
de poliuretà (aquests segellats disposaran de Document d'Idoneitat Tècnica que confirmi la seva com-
patibilitat d'aplicació en juntes de pannells prefabricats, garantitzant: inalterabilitat als agents atmosfè-
rics i a les temperatures entre -20ºC i +80ºC, comptabilitat amb els materials de les cares de les jun-
tes, deformació remanent màxima admissible en %  del material de segellat i les condicions d'aplica-
ció, neteja i aplicació d'emprimacions prèv ies per garantir l'adherència del segellat, estaran garantit-
zats per 10 anys com a mínim) a més de la realització de juntes mecàniques: verticals amb cambres
de descompressió i en horitzontals encadellat simple . S'inclouen en el preu els elements necessaris
per resoldre les diferents trobades segons plànols de detall. Especejament , dimensions i geometria
segons plànols aprovats per la Direcció Facultativa. Es justificarà el comportament mecànic dels
pannells, la seva protecció contra l'ambient del pannell i ancoratge, sistema d'anivellament i d'anco-
ratge, geometria, dimensions i sistemes de segellat de juntes entre pannells. Totalment muntat inclòs
mà d'obra, grua mòbil de descàrrega i muntatge, material de soldadura. L'empresa subministradora
dels pannells i el col·locador (inclòs la del segellat) disposarà del DIT.
C.Amid.: Forats <2m² no es desconten. Forats entre 2 i 4m² es desconta el 50%  i forats >4m² es
desconta el 100% .
Segons plànols d'arquitectura: A731, A734, A821, A822 i plànols despecejament facilitats.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.
NOTA: S'inclou els remats en obertures exteriors en façana amb panells GRC.

372,06 167,95 62.487,48
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02.05.01.04  m2  Aïllamet amorf. projectat                                       

Aïllament amorf projectat de gruix  3 cm sobre paraments verticals amb escuma amb poliuretà de
densitat 35 kg/m3.
Criteri Amidament: m2 de parament projectat descomptant forats més grans de 4m2 i el 50%  entre 2
i 4m2.
Segons plànols d'arquitectura.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

372,06 4,99 1.856,58

02.05.01.05  m2  Trasdossat de cartró-guix St+H (P1)                             

Subministre i col·locació de trasdossat autoportant amb plaques de cartró-guix  de 13mm composat
d'interior a exterior per: Dues plaques de cartró guix  de 13+13mm per a posterior pintat, sobre estruc-
tura d'acer galvanitzat de 46mm d'ample, a base de muntats (elements verticals) separats 400mm.
entre ells i Canals (elements horitzontals),  amb aïllament tèrmic de 5cm de llana de roca incorporat
en l'estructura i una placa de cartró guix  hidròfuga de 13mm de gruix .
 C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans de 4m2 i el 50%  entre 2 i 4m2.
NOTA: El trasdossat s'ancora al forjat amb un perfil U de 7cm d'ample amb la capa exterior de pla-
dur recolzada al interior del perfil sense atornillar. Segons detall C.10.
Segons plànols de projecte d'arquitectura A732, A734, A821 i A822.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

219,12 46,73 10.239,48

02.05.01.06  m2  Trasdossat de cartró-guix St. (PB)                              

Subministre i col·locació de trasdossat autoportant amb plaques de cartró-guix  de 13mm composat
d'interior a exterior per: Dues plaques de cartró guix  de 13+13mm per a posterior pintat, sobre estruc-
tura d'acer galvanitzat de 46mm d'ample, a base de muntats (elements verticals) separats 400mm.
entre ells i Canals (elements horitzontals),  amb aïllament tèrmic de 5cm de llana de roca incorporat
en l'estructura.
C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans de 4m2 i el 50%  entre 2 i 4m2.
Segons plànols de projecte d'arquitectura A732, A734, A821 i A822.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

105,50 40,77 4.301,24

TOTAL APARTAT 02.05.01 Obra....................................................... 94.242,40

APARTAT 02.05.02 Tancaments d'Alumini                                            

02.05.02.00      NOTA 01                                                         

Fusteria d'alumini lacat color similar al ex istent en les fusteries ex teriors de la Fase 1; amb ruptura de
pont tèrmic, de seguretat a la planta baixa.
Vidres tipus climalit transparents o translúcids segons planilla per a fusteries de tancament; proposem
un 6 / 16 / 6+6 a definir pel càlcul tèrmic de l'industrial. Aquests v idres disposaran d'una lluna baix
emissiva a les façanes sud i oest en Planta baixa. Es garantirà una transmitància del v idre igual o in-
ferior U=1.60 W/m²K, i un factor solar g=0.5. Els v idres de les plantes baixes seran laminars tipus 6
/ 16 / 6+6.
En Planta primera es proposa fusteria de 6 / 16 / 6+6 de control solar.
Totes les fusteries aniran col·locades sobre bastiments metàl·lics.
Panys de Seguretat, tipus i acabat de manetes i altres elements a definir per la DF.
El conjunt de v idre i marc haurà d'assegurar una atenuació al soroll aeri exterior de RA,tr >31 dBA,
o segons memòria de càlcul acústic i industrial per complir el CTE DB HR.
Les finestres fixes i batents hauran de tneir una permeabilitat a l'aire de classe 4, és a dir, de 3
m³/h·m² a 100 Pa, o segons memòria de càlcul tèrmic i industrial.
La transmitància tèrmica dels marcs serà igual o inferior a U= 2.00 W/m²·K.
On sigui necessari, les fusteries exteriors portaran incorporats airejadors per donar compliment al DB
HS.
Totes les mides són orientatives, caldrà comprovar-les a obra.

0,00 0,00 0,00
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02.05.02.01  ut  Eal01 Tanc. exterior alumini 186x330 cm                         

Subministre i col·locació de fusteria exterior fixe Eal0 Cortizo de 330x186 cm , d'alumini lacat de
60mm amb trencament de pont tèrmic i permeabilitat al aire de Classe 4, color a definir per la DF o
similar al ex istent en fase 1, amb trencament de pont tèrmic major a 12mm (U=3,2W/m²K), v idre
6+6/16/4+4, baix  emissiu en planta baixa, i amb una U=1,0W/m²K.
Pany, tipus i acabat de manetes i altres elements tipus Cremoina Cortizo con llave o similars a la
Fase 1. Totalment acabada segons plànol de detall (inclou col.locació de premarc i segellat amb l'o-
bra).
Inclòs estor enrotllable a l'interior a definir per la DF.
Segons plànols de projecte d'arquitectura i plànols de fusteries: A611 i A612.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

2,00 2.023,65 4.047,30

02.05.02.02  ut  Eal02 Tanc. exterior alumini 90x330 cm                          

Subministre i col·locació de fusteria exterior Eal02 Cortizo Cor 60 RPT, composta d'una fulla inferior
oscil·lobatent amb obertura a dreta o esquerra, amb pany i clau de format 220x90cm ;  una fulla su-
perior fixe de 110x90cm. Les fusteries seràn d'alumini lacat de 60mm amb trencament de pont tèrmic
i v idres Climalit i permeabilitat al aire de Classe 4, color a definir per la DF o similar al ex istent en fa-
se 1, amb trencament de pont tèrmic major a 12mm (U=3,2W/m²K), v idre 6+6/16/4+4, baix  emissiu
en planta baixa, i amb una U=1,0W/m²K.
Pany, tipus i acabat de manetes i altres elements tipus Cremoina Cortizo con llave o similars a la
Fase 1. Totalment acabada segons plànol de detall (inclou col.locació de premarc i segellat amb l'o-
bra).
Inclòs estor enrotllable a l'interior a definir per la DF.
Segons plànols de projecte d'arquitectura i plànols de fusteries: A611 i A612.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

2,00 2.028,46 4.056,92

02.05.02.03  ut  Eal03 Tanc exterior alumini 415x330 cm                          

Subministre i col·locació de fusteria exterior Eal03 Cortizo, composta de dues fulles fixes; una de
325x330cm i l'altre de 90x330cm. Les fusteries seràn d'alumini lacat de 60mm amb trencament de
pont tèrmic i permeabilitat al aire de Classe 4, color a definir per la DF o similar al ex istent en fase 1,
amb trencament de pont tèrmic major a 12mm (U=3,2W/m²K), v idre 6+6/16/4+4, baix  emissiu en
planta baixa, i amb una U=1,0W/m²K.
Pany, tipus i acabat de manetes i altres elements tipus Cremoina Cortizo con llave o similars a la
Fase 1. Totalment acabada segons plànol de detall (inclou col.locació de premarc i segellat amb l'o-
bra).
Inclòs estor enrotllable a l'interior a definir per la DF.
Segons plànols de projecte d'arquitectura i plànols de fusteries: A611 i A612.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

2,00 7.311,96 14.623,92

02.05.02.04  ut  Eal04 Tanc. exterior alumini 90x220                             

Subministre i col·locació de fusteria exterior Eal02 Cortizo Cor 60 RPT, composta de dues fulles:
una fulla inferior oscil·lobatent amb obertura a dreta o esquerra, amb clau i sense pany de format
90x120cm; i una fulla superior fixe de 90x100cm. Les fusteries seràn d'alumini lacat de 60mm amb
trencament de pont tèrmic i v idres Climalit i permeabilitat al aire de Classe 4, color a definir per la DF
o similar al ex istent en fase 1, amb trencament de pont tèrmic major a 12mm (U=3,2W/m²K), v idre
6/16/4+4, de control solar en planta primera, i amb una U=1,0W/m²K.
Inclou premarc metàl·lic o de fusta segons la recomenació dels instal·ladors.
Pany, tipus i acabat de manetes i altres elements tipus Cremoina Cortizo con llave o similars a la
Fase 1. Totalment acabada segons plànol de detall (inclou col.locació de premarc i segellat amb l'o-
bra).
Inclòs estor enrotllable a l'interior a definir per la DF.
Segons plànols de projecte d'arquitectura i plànols de fusteries: A611 i A612.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

21,00 964,53 20.255,13

TOTAL APARTAT 02.05.02 Tancaments d'Alumini......................... 42.983,27
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APARTAT 02.05.03 Proteccions Solars                                              

02.05.03.01  ut  Ifu16                                                           

Subministrament i col·locació de cortina Badalux Enrotllable amb teix is polyscreen o similar amb ac-
cionament motoritzat amb comandament per a la fusteria Eal01, de mesures 186x330cm.
Segons plànols d'Arquitectura AA625.
Segons Plec de condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

2,00 571,86 1.143,72

02.05.03.02  ut  Ifu17                                                           

Subministrament i col·locació de cortina Badalux Enrotllable amb teix is polyscreen o similar amb ac-
cionament motoritzat amb comandament per a la fusteria Eal02, de mesures 90x330cm.
Segons plànols d'Arquitectura A612 i A625.
Segons Plec de condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

2,00 17,43 34,86

02.05.03.03  ut  Ifu18                                                           

Subministrament i col·locació de cortina Badalux Enrotllable amb teix is polyscreen o similar amb ac-
cionament motoritzat amb comandament per a la fusteria Eal03, de mesures 415x330cm.
Segons plànols d'Arquitectura A612 i A625.
Segons Plec de condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

2,00 80,36 160,72

02.05.03.04  ut  Ifu19                                                           

Subministrament i col·locació de cortina Badalux Enrotllable amb teix is polyscreen o similar amb ac-
cionament motoritzat amb comandament per a la fusteria Eal04, de mesures 90x2200cm.
Segons plànols d'Arquitectura A612 i A625.
Segons Plec de condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

21,00 224,43 4.713,03

TOTAL APARTAT 02.05.03 Proteccions Solars.............................. 6.052,33

APARTAT 02.05.04 Serralleria de façanes                                          

02.05.04.01  ut  Xapa metál·lica remat de forjat en obertures Se07               

Subministre i col·locació de xapa metàl·lica d'alumini lacat gris tipus similar a les fusteries per al re-
mat de forjat en façana inferior a la fusteria. Incloses fixacions.
Segons plànols de projecte d'arquitectura i plànols de fusteries: A822 i A632.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

21,00 45,93 964,53

02.05.04.02  ml  Perfil angular metàl·lic remat de forjat Se08                   

Subministre i col·locació de perfil angular metàl·lic d'alumini lacat gris per al remat sota forjat al vola-
diu de dimensions 5x5 cm i color igual al ex istent en fase 1. Incloses fixacions mecàniques a formi-
gó.
Segons plànols de projecte d'arquitectura i plànols de fusteries: A822.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

69,00 35,27 2.433,63

02.05.04.03  ut  Reixa ventilació d'escala d'evacuació Se03                      

Subministre i col·locaicó de reixa de ventilació d'escala de evacuació, d'acer galvanitzat amb perfils
Z, de mides 253x90 cm. Inclou bastidos i elements de muntatge aix í com panellat inferior i unió amb
porta d'evacuació per a conjunt en façana.
Segons plànols de projecte d'arquitectura i plànols de serralleria: A632 i A630.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

1,00 206,67 206,67
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02.05.04.04  ut  Porta batent Se01                                               

Subministre i col·locació de porta batent d'acer EI260-C5 de l'escala d'evacuació de mides 235x90
cm, amb obertura a dreta o esquerra. Color a definir per la DF o el més similar possible a la ex istent
en fase 1.
Inclou instal·lació, mà d'obra, bastidor exterior, elements de muintatge i tirador amb pany i clau.
Segons plànols de projecte d'arquitectura i plànols de serralleria: A632 i A630.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

1,00 323,35 323,35

02.05.04.05  ut  Conjunt lames d'acer galvanitzat Se05                           

Subministre i col·Locació de lames d'alumini Cortizo de 190mm, situades en la cara exterior en la
mateixa obertura de les finestres indiv iduals de planta baixa i de mides 320x90 cm. Inclou instal·la-
ció, mà d'obra, bastidor i elements de muntatge. Inclou mecanisme d'obertura del sistema Cortizo de
lames mòbils.
Segons plànols de projecte d'arquitectura i plànols de serralleria: A632 i A630.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

2,00 157,16 314,32

02.05.04.06  ut  Perfil angular metàl·lic de remat cantonada Se06                

Subministre i col·locació de perfil angular metàl·lic per a remat de cantonada en façana de panells
GRC. Incloses fixacions.
Segons plànols de projecte d'arquitectura i plànols de serralleria: A632 i A631.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

2,00 51,54 103,08

02.05.04.07  ut  Remat obertura Se10                                             

Subministre i col·locació de remat de xapa metàl·Lica de 15cm per a laterals de fusteries amb unió
amb aplacat de GRC. Les mides seran les correpsonents a Eal04.
Segons plànols de projecte d'arquitectura i plànols de serralleria: A632 i A630.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

21,00 102,70 2.156,70

TOTAL APARTAT 02.05.04 Serralleria de façanes.......................... 6.502,28

TOTAL SUBCAPITOL 02.05 FAÇANES............................................ 149.780,28

SUBCAPITOL 02.06 DIVISIONS INTERIORS                                             
APARTAT 02.06.01 DIVISIONS SEQUES                                                

02.06.01.00      NOTA                                                            

S'inclou la banda elàstica de recolzament de perfils, cargols, fixacions, perfils de cantonades i ares-
tes, tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes,
empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar.

0,00 0,00 0,00

02.06.01.01  m2  Envà Cartró guix N+H (C.12)                                     

Div isòria interior de Pladur LAN formada per doble capa de cartró guix  d'un costat (13 + 13) i l'altre
costat amb doble placa de cartró guix  hidròfuga (13 + 13), a cada costat d'una estructura d'acer gal-
vanitzat de 70 mm d'ample, a base de Muntants PLADUR® (elements verticals), separats entre ei-
xos 400 mm. i Canals  (elements horitzontals), donant un ample total d'envà acabat de 122 mm. Part
proporcional de materials PLADUR®: cargols, pastes, cintes de juntes juntes estanques / acústiques
del seu perímetre, etc. aix í com ancoratges per a canals en sòl i sostre, etc. totalment acabat amb
qualitat de terminació Nivell 1 (Q1) per terminacions d'enrajolat laminats, amb llistons, etc o qualitat
de terminació Nivell 2 (Q2) per terminacions estàndard de pintura o paper pintat normal (a definir en
projecte). Ànima amb Llana Mineral de 70 mm.de gruix . Muntatge segons Norma UNE 102.040 IN i
requisits del CTE-DB HR.
Inclòs a la partida totes les feines i materials necessaris per deixar la paritda finalitzada, i tot segòns
CTE, tots els mitjans auxil·liars per realitzar la partida, complint la legistlació v igent de seguretat i sa-
lut, i seguint les instruccions de la Direcció Facultativa i la Propietat.
NOTA: S'inclou la col·locació de marcs i premarcs a les portes.
Segons plànol d'arquitectura A734 i A732.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.
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72,98 41,52 3.030,13

02.06.01.02  m2  Envà Cartró-guix N+N (C.11)                                     

Div isòria interior de Pladur LAN formada per doble capa de cartró guix  tipus N (13 + 13), placa se-
mi-rígida d'aïllament de llana de roca (70), placa de cartró-guix  tipus N (13), placa semi-rígida d'aïlla-
ment de llana de roca (70) i doble placa de pladur tipus N (13 + 13) , a base de Muntants (elements
verticals), separats entre eixos 400 mm. i Canals (elements horitzontals), donant un ample total d'en-
và acabat de 205 mm.  Ànima amb Llana Mineral de 70 mm.de gruix . Muntatge segons Norma
UNE 102.040 IN i requisits del CTE-DB HR.
Inclòs a la partida totes les feines i materials necessaris per deixar la paritda finalitzada, i tot segòns
CTE, tots els mitjans auxil·liars per realitzar la partida, complint la legistlació v igent de seguretat i sa-
lut, i seguint les instruccions de la Direcció Facultativa i la Propietat.
NOTA: S'inclou la col·locació de marcs i premarcs a les portes.
Segons plànol d'arquitectura A734 i A733.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

293,78 47,28 13.889,92

02.06.01.03  m2  Trasdossat mur de contenció (C.16)                              

Trasdossat autoportant amb les següents capes d'interior a exterior: placa de cartró-guix  Hidròfuga de
13mm fixat sobre perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 45 mm de gruix , col.locats cada 40 cm.
Segons plànols de projecte d'arquitectura A732 i A735.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.

NOTA: Donat que la planta soterrani actualment presenta problemes de humitats, es preveu realitzar
un trasdossat interior amb càmara bufa.

174,37 31,35 5.466,50

02.06.01.04  m2  Plaques cartró-guix N                                           

Subministre i col·locació de trasdossat autoportant amb plaques de cartró-guix  de 13mm amb acabat
per a pintar a la cara exterior, sobre estructura d'acer galvanitzat de 46mm d'ample amb aïllament de
llana de roca incorporat de 40mm de gruix , a base de muntats (elements verticals) separats 400mm.
entre ells i Canals (elements horitzontals).
S'inclouen la col·locació de caixetins, caixes i altres elements incorporats.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

NOTA: Els pilars i pantalles quedaran trasdossats al interior amb plaques de pladur i amb acabat pin-
tat igual que els paraments que tinguin al costat.
            Les noves cambres humides que disposen de div isòria ex istents, tindran un acabat interior
hidròfug substituint la div isòria de pladur per la ex istent.

83,56 38,76 3.238,79

TOTAL APARTAT 02.06.01 DIVISIONS SEQUES............................ 25.625,34
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APARTAT 02.06.02 DIVISIONS CERAMIQUES                                            

02.06.02.01  m2  Paret gero 28x14x11                                             

Paret de tancament de 14 cm de gruix , de maó calat de 280x140x110 mm, per a revestir, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter M-40. Inclòs part proporcional per formació
de juntes verticals cada 12 m (amb masilla de poliuretà prèv ia a la col·locació d'un fons) i juntes horit-
zontals cada plantas (amb masilla de poliuretà), segons plànols de projecte i pasos front el cantell del
forjat i pilars (amb 4 flejes d'acer galvanitzat per pilar). Inclòs perfil d'acer inox idable per regularització
del cantell de forjat i assegurar el recolzament mínim de 2/3 del maó, si s'escau.
NOTA: S'inclou la col·locació de marcs i premarcs a les portes.
Segons plànols d'arquitectura: A733 i A735.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

135,32 30,90 4.181,39

TOTAL APARTAT 02.06.02 DIVISIONS CERAMIQUES .................. 4.181,39

TOTAL SUBCAPITOL 02.06 DIVISIONS INTERIORS.................... 29.806,73

SUBCAPITOL 02.07 PAVIMENTS                                                       

02.07.01     m2  Capa de morter de suport de paviment P1                         

Capa de morter de 5cm de gruix  i ciment M-8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs ma-
lla de repartiment d'acer corrugat 20x20x5 mm.
Segons plànols de detall.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

331,98 11,60 3.850,97

02.07.02     m2  Paviment de microterratzo                                       

Subministre i col·locació paviment de terratzo o microterratzo, de característiques, dimensions i color
similar a la fase 1, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formi-
gonera de 165l. Inclou polit i abrillantat in situ i beurada del mateix  color que el pav iment i protecció
del pav iment front a taques i cops. Inclòs tall i banda elàstica entre paviment de les zones comuns i
les parets div isòries dels habitatges.
Segons planols d'arquitcetura A821 i 822.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

501,41 33,84 16.967,71

02.07.03     m2  Capa morter de suport de paviment PB                            

Capa de morter de 5 cm de gruix  i ciment M-8 , elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclòs
malla de repartiment d'acer corrugat 20x20x5 mm.
Segons plànols de detall.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

158,95 11,09 1.762,76

02.07.04     ml  Sòcol terratzo o microterratzo                                  

Sòcol de terratzo o microterratzo de material ídem a paviment, de 10 cm d'alçada, col.locat a truc de
maceta amb ciment cola especial per guix , tabica i estesa amb junta segons Projecte. S'inclou el re-
juntat de totes les juntes i la protecció del sòcol front l'abrillantat del pav iment.
Segons plànols de projecte d'arquitectura: A711 i A712.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

254,37 9,20 2.340,20

02.07.05     m2  Paviment form. HA-30/P/10/I+E                                   

Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10
mm, escampat des de camió, estesa i v ibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols
de quars de color ídem a fase 1, de 5 cm. de gruix  mig, inclos formació de pendent fins reixetes i ca-
nals de desaigües, conectades fins a sala de residuus i bombes. Tot segons plànol de detall
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

181,45 12,18 2.210,06
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02.07.06     m2  Paviment de Gres Porcel·lànic antilliscant                      

Subministre i col·locació de paviment amb rajola antilliscant de gres extruït esmaltat de format 50x50,
col.locada a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888).
Segons plànols d'arquitectura A711 i A712 i plànols de detall.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

118,50 18,11 2.146,04

02.07.07     m2  Plaques aillament poliestirè 4cm esp. P1                        

Subministre i col·locació de plaques rígides de 4 cm d'espessor de poliestirè expandit elastificat
(EEPS) (0,033W/mK).
Segons plànols d'arquitectura A822 i A821.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

197,59 7,67 1.515,52

02.07.08     m2  Plaques aillament poliestirè 6cm esp. PB                        

Subministre i col·locació de plaques rígides de 6cm d'epessor de poliestirè expandit elastificat
(EEPS) (0,033W/mK).
Segons plànols de detall.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

158,95 9,74 1.548,17

02.07.09     ml  Sòcol Trusplas 15-20cm                                          

Sòcol de trusplas, de 15-20 cm d'alçada, acabat abrillantat i amb cantell també abrillantat, col.locat a
truc de maceta amb ciment cola especial per guix . S'inclou el rejuntat de totes les juntes i la protecció
del sòcol front l'abrillantat del pav iment.
Segons plànols de projecte d'arquitectura: A711.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

143,73 7,70 1.106,72

TOTAL SUBCAPITOL 02.07 PAVIMENTS........................................ 33.448,15

SUBCAPITOL 02.08 REVESTIMENTS                                                    

02.08.01     m2  Enrajolat ceràmic vert. en cambres humides                      

Subministrament i col·locació de enrajolat en parament vertical a una alçària >3m amb rajola de gres
extruït esmaltat preu alt, de 26 a 45 peces m², col·locades amb morter adhesiu C2 (une-en 12004) I
REJUNTAT AMB BEURADA c g2 (une-en 13888).

138,28 21,75 3.007,59

02.08.02     m2  Arrebossat mestrejat parament vertical                          

Arrebossat mestrejat sobre parament vertical fins a 3,00 m d'alçada, amb morter de ciment 1:4, dei-
xat de regle, inclòs repercussió de malla de PVC en canvis de materials, formació d'arestes, d'an-
gles diedres i cantoneres de reforç de PVC.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

108,86 10,70 1.164,80

TOTAL SUBCAPITOL 02.08 REVESTIMENTS................................. 4.172,39
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SUBCAPITOL 02.09 SOSTRES                                                         

02.09.00         NOTA 01                                                         

El fals sostre de plaques de v irutes acústic anirà despenjat a 65cms de la cara inferior del forjat en
les zones on hagi de passar conductes d'instal·lacions, i a 5cm de la car ainferior del forjat en els zo-
nes on només harà de passar cablejat i no es necessitarà espai per a les instal·lacions, buscant
sempre la màx ima altura possible.

0,00 0,00 0,00

02.09.01     m2  Fals sostre acústic registrable                                 

Subministre i col·locació de fals sostre acústic registrable de v irutes atornillades directament sobre
una subestructura de perfils metàl·lics de fals sostre.
Criteri Amidament: m2 de sostre  descomptant forats més grans d'1m2.
Segons plànols de projecte d'arquitectura: A821, A822, A721 i A722.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

165,15 22,49 3.714,22

02.09.02     m2  Fals sostre acústic continu                                     

Subministre i col·locació de fals sostre acústic continu de v irutes atornillades directament sobre una
subestructura metál·lica de fals sostre.
Criteri Amidament: m2 de sostre  descomptant forats més grans d'1m2.
Segons plànols de projecte d'arquitectura: A821, A822, A721 i A722.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

363,67 34,43 12.521,16

02.09.03     m2  Fals sostre de pladur acabat pintat a la zona d'escales         

Fals sostre continuo de plaques de pladur de 13 mm d'espessor, no registrable amb acabat enguixat i
pintat.
Segons plànols de detall.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

16,23 26,82 435,29

02.09.04     m2  Muntatge fals sostre acústic registrable en PB                  

Muntatge de fals sostre acústic registrable de v irutes atornillades directament sobre una subestructura
de perfils metàl·lics de fals sostre, Demsuntat prèv iament a l'inici de les obres i acopiat en obra.
C.Amid.: m2 de sostre  descomptant forats més grans d'1m2.
Segons plànols de projecte d'arquitectura: A821, A822, A721 i A722
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

166,56 2,33 388,08

TOTAL SUBCAPITOL 02.09 SOSTRES ........................................... 17.058,75
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SUBCAPITOL 02.10 PINTURA                                                         
APARTAT 02.10.01 PARAMENTS VERTICALS                                             

02.10.01.01  m2  Pintat de paraments verticals                                   

Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d´acabat, color a definir per la DF.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

1.178,88 2,31 2.723,21

02.10.01.02  m2  Pintat paraments verticals verd                                 

Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d´acabat, color verd, de RAL iídem a fase 1.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

71,18 2,31 164,43

02.10.01.03  ut  Pintat exterior perfils metàl·lics                              

Imprimació i pintat de perifls metàl·lics en ex terior RAL  a definir per la DF.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

9,00 23,83 214,47

02.10.01.04  m2  Pintat paraments verticals exteriors                            

Pintat de parament vertical de guix , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d´acabat, color a definir per la DF.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

353,91 2,31 817,53

TOTAL APARTAT 02.10.01 PARAMENTS VERTICALS.................... 3.919,64

APARTAT 02.10.02 PARAMENTS HORITZONTALS                                          

02.10.02.01  m2  Pintat parament horitzontal                                     

Pintat per a paraments horitzontals de formigó o guix  per a interiors, amb pintura plàstica amb acabat
llis, color blanc, amb una capa segelladora i dues d'acabat, a la zona d'escales.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

25,52 2,31 58,95

02.10.02.02  m2  Pintat paviment Pl. Soterrani                                   

Pintat per a parament horitzontal de formigó  per a interiors, amb pintura plàstica antilliscant, color a
definir per la Direcció Facultativa.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

181,45 2,31 419,15

TOTAL APARTAT 02.10.02 PARAMENTS HORITZONTALS............ 478,10

TOTAL SUBCAPITOL 02.10 PINTURA............................................. 4.397,74
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SUBCAPITOL 02.11 FUSTERIES INTERIORS                                             
APARTAT 02.11.01 PORTES DE FUSTA                                                 

02.11.01.01  ut  Ifu01                                                           

Conjunt de porta de fusta, consta d'una fulla practicable i una altra amb bastidor ocult. Forat de porta
de 120x220cm. Conjunt pintat amb color a definir per la DF o similar al de les portes ex istents en la
fase 1.
Inclou instal·lació, mà d'obra, bastidor exterior, elements de muntatge i tirador amb pany i clau.
Segons plànols d'arquitectura A622 i A823.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

3,00 488,68 1.466,04

02.11.01.02  ut  Ifu02                                                           

Conjunt de portes de fusta, consta de dues fulles practicables. Forat de pas de 200x220cm. Conjunt
pintat amb color a definir per la DF o similar al de les portes ex istents en la fase 1.
Inclou instal·lació, mà d'obra, bastidor exterior, elements de muntatge i tirador amb pany i clau.
Segons plànols d'arquitectura A622 i A623.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

2,00 488,68 977,36

02.11.01.03  ut  Ifu03                                                           

Porta de fusta d'una fulla de acabat pintat amb color a definir per la DF o similar al de les portes ex is-
tents en la fase 1. Forat de porta 90x220cm.
Inclou instal·lació, mà d'obra, bastidor exterior, elements de muntatge i tirador amb pany i clau.
Segons plànols d'arquitectura A622 i A623.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

7,00 220,27 1.541,89

02.11.01.04  ut  Modificació de portes interiors Soterrani                       

Desmuntatge i muntatge de portes interiors de Planta Soterrani, amb la formació de dintell format per
blocs de formigó amb armat interior
Segons plànols de detall.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut

12,00 70,38 844,56

TOTAL APARTAT 02.11.01 PORTES DE FUSTA.............................. 4.829,85
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APARTAT 02.11.02 DIVISÒRIES MÒBILS                                               

02.11.02.01  ut  Ifu11                                                           

Subministre i col·locació de panell interior mòbil de la marca Arqustic o similar de 540cms d'ample
per 320 cm d'altura compost per 5 panells practicables de 108x320cm cada un.
S'inclouen tots els elements de munattge segons les característiques tècniques del fabricant.
Segons planols d'Arquitectura A621, A622, A623 i A624.
Segons Plec de Condicions.
Segons Normativa v igent de Seguretat i Salut.

1,00 4.457,40 4.457,40

02.11.02.02  ut  Ifu12                                                           

Subministre i col·locació de panell practicable de la marca Arqustic o similar de 98x260+65 cms.
S'inclouen tots els elements de munattge segons les característiques tècniques del fabricant.
Segons planols d'Arquitectura A621, A622, A623 i A624.
Segons Plec de Condicions.
Segons Normativa v igent de Seguretat i Salut.

3,00 5.195,14 15.585,42

02.11.02.03  ut  Ifu13                                                           

Subministre i col·locació de panell interior mòbil de la marca Arqustic o similar de 588 cms d'ample
per 320 cm d'altura compost per 6 panells practicables de 98x320cm cada un.
S'inclouen tots els elements de munattge segons les característiques tècniques del fabricant.
Segons planols d'Arquitectura A621, A622, A623 i A624.
Segons Plec de Condicions.
Segons Normativa v igent de Seguretat i Salut.

1,00 4.851,38 4.851,38

TOTAL APARTAT 02.11.02 DIVISÒRIES MÒBILS.......................... 24.894,20

APARTAT 02.11.03 MAMPARES DE VIDRE                                               

02.11.03.01  ut  Ifu04                                                           

Conjunt de mampara de v idre amb dues portes als extrems del tipus ENVATECH ACERO o simi-
lar de mides 520 x (210+50) cm composta per porta de v idre abatible de 105cm d'ample, v idre fix
155cm, v idre fix  de 155 cm i porta abatible de 105 cm d'ample, tot segons planol de detall. Portes i
mampares de v idre de una fulla amb acabat transparent o translúcid a definir per la DF. Inclou ins-
tal·lació, mà d'obra, bastidor exterior, v idre 6+6 de seguretat, elements de muntatge i tirador amb
pany i porta.
Segons plànols d'arquitectura A622 i A623.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

3,00 0,00 0,00

02.11.03.02  ut  Ifu05                                                           

Conjunt de mampara de v idre amb dues portes als extrems del tipus ENVATCH ACERO o similar
de mida (210+50) x  (105+45 o 65) cm, composta per porta de v idre abatible de 105 cm d'ample i v i-
dre fix  de 45 a 65 cm d'ample, tot segons planols de detall. Portes amb mampares de v idre de una
fulla amb acabat trasparent o translúcid a definir per la DF. Inclou instal·lació, mà d'obra, bastidor ex-
terior, v idre 6+6 de seguretat, elements de muntatge i tirador amb pany i clau.
Segons plànols d'arquitectura A622 i A623.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

2,00 0,00 0,00

02.11.03.03  ut  Ifu06                                                           

Conjunt de mampara de v idre amb dues portes al centre del tipus ENVATCH ACERO o similar de
mida (875 x 210+50) cm, composta per v idre fix  de 165 cm d'ample, dues portes abatibles de
105cm d'ample i v idre fix  de 500 cm d'ample, tot segons planols de detall. Portes i mampares de v i-
dre de una fulla amb acabat transparent o translúcid a definir per la DF. Inclou instal·lació, mà d'obra,
bastidor exterior, v idre 6+6 de seguretat, elements de muntatge i tirador amb pany i clau.
Segons plànols d'arquitectura A622 i A623.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

1,00 0,00 0,00
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02.11.03.04  ut  Ifu07                                                           

Conjunt de mampara de v idre amb una porta al extrem del tipus ENVATECH ACERO o similar de
mides 340 x (210+50)cm, composta per porta abatible de 105 cm d'ample i v idre fix  de 340 cm
d'ample, tot  segons planol de detall. Porta i mampares de v idre de una fulla amb acabat trasparent o
translúcid a definir per la DF.
Inclou instal·lació, mà d'obra, bastidor exterior, v idre 6+6 de seguretat, elements de muntatge i tirador
amb pany i clau.
Segons plànols d'arquitectura A622 i A623.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

1,00 0,00 0,00

02.11.03.05  ut  Ifu08                                                           

Conjunt de mampara de v idre amb dues portes als extrems del tipus ENVATECH ACERO o simi-
lar de mides 520 x (210+50) cm, complsta per porta de v idre abatible de 105 cm d'ample, seguit de
v idre fix  de 217 cm d'ample, porta de v idre abatible de 105 cm d'ample i finalment v idre fix  d'ampla-
da 53cm, tot segons planols de detall. Portes i mampares de v idre d'una fulla amb acabat transparent
o translúcid a definir per la DF. Inclou instal·lació, mà d'obra, bastidor exterior, v idre 6+6 de segure-
tat, elements de muntatge i tirador amb pany i porta.
Segons plànols d'arquitectura A622 i A623.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

1,00 0,00 0,00

02.11.03.06  ut  Ifu09                                                           

Conjunt de mampara de v idre amb dues portes als extrems del tipus ENVATECH ACERO o simi-
lar de mides 520 x (210+50) cm, composta per v isdre fix  de 50cm d'ample, seguit de porta de v idre
abatible de 105cm d'ample i v idre fix  de 215 cm d'ample, tot segons planols de detall. Portes i mam-
pares de v idre de una fulla amb acabat transparent o translúcid a definir per la DF. Inclou instal·lació,
mà d'obra, bastidor exterior, v idre 6+6 de seguretat, elements de muntatge i tirador amb pany i porta.
Segons plànols d'arquitectura A622 i A623.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

1,00 0,00 0,00

02.11.03.07  ut  Ifu10                                                           

Conjunt de mampara de v idre del tipus ENVATECH ACERO o similar de mides 520 x  (210+50)
cm, tot seogns planols de detall. Mampara de v idre de una fulla amb acabat transparent o translúcid a
definir per la DF. Inclou instal·lació, mà d'obra, bastidor exterior, v idre 6+6 de seguretat, elements de
muntatge i tirador amb pany i porta.
Segons plànols d'arquitectura A622 i A624.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

2,00 0,00 0,00

02.11.03.08  ut  Ifu14                                                           

Conjunt de mampara de v idre amb una porta al extrem del tipus ENVATECH ACERO o similar.
Porta i mampares de v idre de una fulla amb acabat transparent o translúcid a definir per la DF. Inclou
instal·lació, mà d'obra, bastidor exterior, v idre 6+6 de seguretat, elements de muntatge i tirador amb
pany i clau.
Segons plànols d'arquitectura A622 i A624.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

1,00 0,00 0,00

02.11.03.09  ut  Ifu15                                                           

Adaptació de la mampara de v idre de la secretaria segons nova geometria de l'estança.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

1,00 0,00 0,00
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02.11.03.10  ut  PREVISIÓ. Ifu15                                                 

Conjunt de mampara de v idre amb dues portes als extrems del tipus ENVATECH ACERO o simi-
lar. Portes i mampares de v idre de una fulla amb acabat trasparent o translúcid a definir per la DF. In-
clou instal·lació, mà d'obra, bastidor exterior, v idre 6+6 de seguretat, elements de muntatge i tirador
amb pany i clau.
Segons plànols d'Arquitectura A624.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

1,00 0,00 0,00

TOTAL APARTAT 02.11.03 MAMPARES DE VIDRE......................... 27.877,75

TOTAL SUBCAPITOL 02.11 FUSTERIES INTERIORS................... 57.601,80

SUBCAPITOL 02.12 SERRALLERIA                                                     

02.12.01     ut  Se02                                                            

Subministre i col·locació de porta batent de fusta amb acabat pintat EI2-60 - C5 de l'escala d'evacua-
ció, amb obertura a dreta o esquerra.
Color a definir per la DF o el més similar possible a la ex istent a la fase 1.
Inclou instal·lació, mà d'obra, bastidor exterior, elements de muntatge i tirador amb pany i clau.
Segons plànols d'arquitectura A631 i A632.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

1,00 191,56 191,56

02.12.02     ut  Se04                                                            

Passamà d'acer galvanitzat amb secció tubular, continu en el interior, i div idit en trams al perímetre
exterior de l'escala d'evacuació.
Segons plànols d'arquitectura A631 i A632, A812 i A811.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

12,00 41,16 493,92

TOTAL SUBCAPITOL 02.12 SERRALLERIA................................... 685,48

SUBCAPITOL 02.13 SENYALÈTICA                                                     

02.13.01         Senyalització d'edifici                                         

Senyalització corresponent a l'interior de l'edifici.

1,00 296,40 296,40

TOTAL SUBCAPITOL 02.13 SENYALÈTICA.................................... 296,40

TOTAL CAPITOL 02 EDIFICACIÓ.......................................................................................................................... 482.449,20
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CAPITOL 03 INSTAL·LACIONS                                                  

TOTAL CAPITOL 03 INSTAL·LACIONS................................................................................................................ 0,00
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CAPITOL 04 URBANITZACIÓ                                                    

SUBCAPITOL 04.01 MOVIMENTS DE TERRES                                             

04.01.01     m3  Excavació rasa/pou,càrrega camió                                

Excavació de terres per a rases i pous, en el terreny descrit a l'estudi geotècnic del projecte, amb
els mitjans adequats i càrrega sobre camió. C.Amid.:m3 de volum teòric de perfil a excavar segons
plànol de l'aixecament topogràfic de projecte i cotes a excavar segons projecte.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

3,20 4,77 15,26

TOTAL SUBCAPITOL 04.01 MOVIMENTS DE TERRES ................. 15,26

SUBCAPITOL 04.02 FONAMENTACIÓ                                                    

04.02.01     m2  Capa neteja+anivellament g=10cm                                 

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix  de conglomerat de ciment, aigua, sorra i grava d'u-
na dosificació de ciment mínima de 150 kg/m3 de ciment, abocat amb els mitjans adequats. Criteri
Amid.:m2 de superfície teòrica a realitzar. Segons plànols d'estructura.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

4,00 9,33 37,32

04.02.02     m3  Fonament de formigó armat                                       

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat des de camií, armat amb 38 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1,5 m2/ m3.
Segons plànols d'estructura de detall
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

3,20 262,59 840,29

TOTAL SUBCAPITOL 04.02 FONAMENTACIÓ................................ 877,61

SUBCAPITOL 04.03 ESTRUCTURA                                                      
APARTAT 04.03.01 ESTRUCTURA D'ACER                                               

04.03.01.01  kg  Pilar metàl·lic HEB                                             

Subministre i col·locació de pilar d’acer laminat S275JR tipus HEB de secció 180 amb una capa
d'emprimació antiox idant aplicada a taller prev ia preparació de la superfície amb projectat de sorra,
muntat i col.locat a l'obra amb soldadura incloent  repercussió de creuetes i plaques i la part propor-
cional de peces especials per ancoratge pletines, mètrics .
Criteri Amid.: Kg de pes teòric d'acer (inclos p.p. de mermes i retalls).
Segons planols de detall.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

665,60 1,70 1.131,52

TOTAL APARTAT 04.03.01 ESTRUCTURA D'ACER........................ 1.131,52

TOTAL SUBCAPITOL 04.03 ESTRUCTURA.................................... 1.131,52
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SUBCAPITOL 04.04 PAVIMENTS                                                       

04.04.01     ml  Peça perimetral                                                 

Subministre i col·locació de peça de formigó prefabricat per al remat de paviment de graves.
Segons plànols d'arquitectura A821 i A822.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

65,04 20,43 1.328,77

04.04.02     m2  Paviment de fomrigó fratassat                                   

Paviment de formigó fratassat, escampat des de camió, estesa i v ibratge mecànic, remolinat mecà-
nic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color ídem a fase 1, de 5 cm. de gruix  mig.
Tot segons plànol d'entorn.
Segons Plec de Condicions adjunt al projecte.
Segons Normativa v igent en materia de Seguretat i Salut.

66,78 12,18 813,38

TOTAL SUBCAPITOL 04.04 PAVIMENTS........................................ 2.142,15

SUBCAPITOL 04.05 EQUIPAMENTS                                                     

04.05.01     ut  Reubicació parking de bicis                                     

Desmuntatge i posterior muntatge de parking de bicis segons planols d'entorn.

1,00 0,00 0,00

04.05.02     ut  Reubicació paperera                                             

Desmuntatge i posterior muntatge de paperera segons planols d'entorn.

1,00 0,00 0,00

04.05.03     ut  Reubicaicó cendrer                                              

Desmuntatge i posterior muntatge de cendrer ex istent segons planols d'entorn.

1,00 0,00 0,00

04.05.04     ml  Desm./Muntatge valla                                            

Desmuntatge i posterior muntatge del valalt perimetral segons planols d'entorn.

57,41 0,00 0,00

04.05.05     ut  Muntatge pilons anti-cotxes                                     

Subministre i muntatge de pilons anti-cotxes.

12,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPITOL 04.05 EQUIPAMENTS...................................

SUBCAPITOL 04.06 PINTURA                                                         

04.06.01     u   Pintat de places de parquing                                    

Pintat de 5 places de parquing de motos i  18 places de cotxe  i pas de peatons amb pintura per a
exteriors sobre de paviment asfaltic.

1,00 34,31 34,31

TOTAL SUBCAPITOL 04.06 PINTURA............................................. 34,31

TOTAL CAPITOL 04 URBANITZACIÓ.................................................................................................................... 4.200,85
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CAPITOL 05 SEGURETAT I  SALUT                                               

05.01        pa  Seguretat i Salut                                               

Previsió per dotar l'obra de les mesures de seguretat adients per els treballs a realitzar. Redacció del
Pla de Seguretat i Salut i Prevenció de Riscos laborals.

1,00 4.550,00 4.550,00

TOTAL CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT.......................................................................................................... 4.550,00
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CAPITOL 06 CONTROL DE QUALITAT                                             

06.01        pa  Control de qualitat                                             

Seguiment, aplicació i execució del programa de control de qualitat a l'obra, segons projecte i DF.
S'inclouen materials, asseigs, documentació i ajudes. Tot per donar compliment al projecte, plec de
condicions i normativa per deixar la partida totalment completada.
Nota: S'adjunta programa de control de qualitat.

1,00 6.658,27 6.658,27

TOTAL CAPITOL 06 CONTROL DE QUALITAT..................................................................................................... 6.658,27

TOTAL...................................................................................................................................................................... 499.871,04
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01 ELECTRICITAT

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS01.01

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 01.01........................................................................................... 0,00

XARXA DE TERRES01.02

Ee07pi01 UN PIQUETA TERRA DE 2 m. I 14 mm. 51,84

Subm. i col. de piqueta d'acer cobrejat de 2 m. de longitud i 14 mm. de
diàmetre. S'inclou abraçadera metàl·lica per unió de piqueta a cable
de Cu.

3 17,28

Ee01ct02 ML CABLE DE COURE NU DE 35 mm2. 103,88

Subm. i col. de cable de coure nu de 35 mm2., amb p.p. d'ancoratges.
53 1,96

Ee03gr04 ML TUB GRISDUR ROSCAT 32 mm. 104,65

Subm. i col. de tub de P.V.C. rígid de 32 mm. de diàmetre color RAL
7035, roscat als seus extrems, resistència a la compresió 1250 N, re-
sistència a l'impacte 2 J., IP54, amb p.p. d'accessoris i grapes.

23 4,55

Expael02 PA CONNEXIO A LA XARXA DE TERRES EXISTENT 58,50

Connexió a la xarxa de terres existent de l'edifici.
1 58,50

Eepacr01 PA COMPROVACIO RESISTENCIA 72,00

En cas de disposar d'una instal.lació de terres existent, es realitzarà
una comprovació de resistència de la xarxa de terres, amb els aparells
de mesura corresponents. 

NOTA:
En cas de no ser inferior a 10 OHMS o considerar-se insuficient per la
direcció facultativa, es valorarà la reparació per partida d'administració.

1 72,00

TOTAL 01.02........................................................................................... 390,87
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CANALITZACIONS I LINIES PRINCIPALS01.03

Ee85bca2 ML SAFATA CABLOFIL BC 200x60 GC+TAPA. 949,52

Subm. i col. de safata cega CABLOFIL sèrie BC de 200x60 mm. GC,
galvanitzada per immersió en calent, amb tapa, cable de coure nu,
p.p. d'accessoris, unions i suports.

22 43,16

Ee85bpf3 ML SAFATA CABLOFIL BP 200x60 GC+TAPA + 1T 1.543,68

Subm. i col. de safata perforada CABLOFIL sèrie BP de 200x60 mm.
GC, galvanitzada per immersió en calent, amb tapa, un tabic separa-
dor, cable de coure nu, p.p. d'accessoris, unions i suports.

32 48,24

Ee01ha4100 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x25 mm2. 63,10

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x25 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. Per a con-
nexió entre quadres existents i SB-4.

5 12,62

Ee01ha3700 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x4 mm2. 38,40

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x4 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. Per a con-
nexió entre quadres existents i SB-3.

15 2,56

Ee01ha3701 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x4 mm2. 38,40

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x4 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. Per a con-
nexió entre quadres existents i SB-2.

15 2,56

TOTAL 01.03........................................................................................... 2.633,10

QUADRES ELÈCTRICS01.04

Expanota02 NOTA 0,00

Nota:
- S'aprofiten les proteccions del quadre existent, línies elèctriques d'en-
llumenat i força, tub i caixes corresponents a la zona d'office i banys.

1 0,00

Expael04 UN AMPLIACIO DE QUADRE EXISTENT DE PLANTA BAIXA 832,07

Ampliació de quadre elèctric existent a planta baixa amb les protec-
cions que s'indiquen als esquemes i càlculs elèctrics.

1 832,07

Expael05 UN AMPLIACIO DE QUADRE EXISTENT DE PLANTA 1 832,07

Ampliació de quadre elèctric existent a planta 1 amb les proteccions
que s'indiquen als esquemes i càlculs elèctrics.

1 832,07

Expael07 UN AMPLIACIO DE QUADRE EXISTENT DE PLANTA BADALOT 277,35

Ampliació de quadre elèctric existent a planta badalot amb les protec-
cions que s'indiquen als esquemes i càlculs elèctrics.

1 277,35

Ee99cu01 UN SUBQUADRE DE PLANTA BAIXA (SB-2) 3.235,50

Subm. i col. de SUBQUADRE DE PLANTA BAIXA (SB-2) format per
armari metàl·lic combinable SCHNEIDER ELECTRIC sèrie PRISMA
PLUS sistema G, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es
col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que

1 3.235,50
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es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat au-
xiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors
de cada element i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una amplia-
ció de l'ordre del 30%.

Ee99cu02 UN SUBQUADRE DE PLANTA 1 (SB-3) 4.554,86

Subm. i col. de SUBQUADRE DE PLANTA 1 (SB-3) format per armari
metàl·lic combinable SCHNEIDER ELECTRIC sèrie PRISMA PLUS
sistema G, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·loca-
ran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es des-
criuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat au-
xiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors
de cada element i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una amplia-
ció de l'ordre del 30%.

1 4.554,86

Ee99cu03 UN SUBQUADRE DE PLANTA COBERTA (SB-4) 4.109,77

Subm. i col. de SUBQUADRE DE PLANTA COBERTA (SB-4) format
per armari metàl·lic combinable SCHNEIDER ELECTRIC sèrie PRIS-
MA PLUS sistema G, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior
es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques
que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics.
S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat au-
xiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors
de cada element i material auxiliar de muntatge.

NOTA:
Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una amplia-
ció de l'ordre del 30%.

1 4.109,77

TOTAL 01.04........................................................................................... 13.841,62

CIRCUITS D'ENLLUMENAT I FORÇA01.05

Ee01ha40 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x16 mm2. 178,64

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x16 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

22 8,12

Ee01ha39 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x10 mm2. 153,44

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x10 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

28 5,48

Ee01ha37 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x4 mm2. 48,64

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x4 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

19 2,56
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Ee01ha36 ML C. CU 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 5x2'5 mm2 40,74

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x2'5 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

21 1,94

Ee01ha22 ML C. CU. 0'6-1 KV RZ1-K (AS) 3x2'5 mm2 1.587,60

Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x2'5 mm2.
No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de
la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1).
Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat
(UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals.

1.176 1,35

Ee03co11 ML TUB REFLEX 32 mm. 16,20

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 32 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

10 1,62

Ee03co10 ML TUB REFLEX 25 mm. 11,20

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 25 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

8 1,40

Ee03co09 ML TUB REFLEX 20 mm. 317,19

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

291 1,09

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007 229,03

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

37 6,19

TOTAL 01.05........................................................................................... 2.582,68

LLUMINÀRIES01.06

Ee41fg04 UN LL. LAMP FIL LED G2 14741503 5.421,12

Subm. i col. de lluminària LAMP sèrie FIL LED G2 Opal ref.
147.41.50.3. Cos d'alumini. Difusor de policarbonat. Font de llum led
de 19 W, 3000K, 1900 lúmens. IP42, IK06. Longitud 1137 mm. S'in-
clouen p.p. de peces d'unió de lluminàries, p.p. de tapes finals i mate-
rial auxiliar de muntatge.

32 169,41

Ee41do03 UN LL. LAMP DOMO 120 8640810. 567,24

Subm. i col. de downlight encastable LAMP sèrie DOMO 120 mod.
86.40.81.0. Cos d'alumini. IP20. Font de llum led de 11/23 W i
1361/2352 lm, 3000 K. S'inclou equjp per a potència de 11 W, vidre
transparent 86.00.85.0 IP54 i material auxiliar de muntatge.

6 94,54
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Ee41fg05 UN LL. LAMP FIL LED G2 14740553 22.959,30

Subm. i col. de lluminària LAMP sèrie FIL LED G2 Prismatic ref.
147.40.55.3. Cos d'alumini. Difusor de policarbonat. Font de llum led
de 19 W, 4000K, 2150 lúmens. IP42, IK06. Longitud 1137 mm. S'in-
clouen p.p. de peces d'unió de lluminàries, p.p. de tapes finals i mate-
rial auxiliar de muntatge.

130 176,61

Ee41fg06 UN LL. LAMP FIL LED G2 14741413 362,58

Subm. i col. de lluminària LAMP sèrie FIL LED G2 Opal ref.
147.41.41.3. Cos d'alumini. Difusor de policarbonat. Font de llum led
de 28 W, 3000K, 2850 lúmens. IP42, IK06. Longitud 1700 mm. S'in-
clouen p.p. de peces d'unió de lluminàries, p.p. de tapes finals i mate-
rial auxiliar de muntatge.

2 181,29

Ee41fg07 UN LL. LAMP FIL LED G2 14741403 316,50

Subm. i col. de lluminària LAMP sèrie FIL LED G2 Opal ref.
147.41.40.3. Cos d'alumini. Difusor de policarbonat. Font de llum led
de 19 W, 3000K, 1900 lúmens. IP42, IK06. Longitud 1137 mm. S'in-
clouen p.p. de peces d'unió de lluminàries, p.p. de tapes finals i mate-
rial auxiliar de muntatge.

2 158,25

Ee38hu03 UN LL. LEGRAND 0604.77 342,48

Subm. i col d'hublot metàl.lic estanc LEGRAND ref. 604.77 de color
blanc. IP55. S'inclou reixa de protecció metàlica de color blanc ref.
605.08, bombeta led de 8 W i material auxiliar de muntatge.

4 85,62

Ee02iz02 UN EMERG. DAISALUX IZAR 2N30 1.965,33

Sum. y col. de lluminaria de emergència DAISALUX sèrie IZAR mod.
2N30. Característiques:
No permanent.
Altura de col·locació. De 2'2 a 5 m.
Autonomia. 2 h.
Lúmens. 200.
Bombeta d'emergència. MHBled
Grau de protecció. IP20, IK04.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

27 72,79

Ee02no13kb UN EMERG. DAISALUX NOVA LD N3+KEB NOVA. 174,40

Subm. i col. de lluminària d'emergència DAISALUX sèrie NOVA mod.
NOVA LD N3. Característiques:
No permanent.
Autonomia 1 h.
Lúmens: 150.
Bombeta d'emergència. ILMled.
Grau de protecció. IP44 IK04.
S'inclou caixa d'encastar KEB NOVA i material auxiliar de muntatge.

4 43,60

TOTAL 01.06........................................................................................... 32.108,95

MECANISMES01.07

Ee79li01 UN INTERRUPTOR BTICINO LIVINGLIGHT N4001M2A. 272,58

Subm. i col. d'interruptor lluminós BTICINO sèrie LIVINGLIGHT de co-
lor blanc. 16 A-230 V. S'inclou caixa d'encastar universal o especial
per a pladur segons arquitectura, placa AIR de color blanc, suport i
material auxiliar de muntatge.

21 12,98

Ee79li06 UN BASE ENDOLL BTICINO LIVINGLIGHT N4141. 408,87

Subm. i col. de base d'endoll BTICINO sèrie LIVINGLIGHT de color
blanc, 2P+T 16 A 230 VA. Tipus schuko. S'inclou caixa d'encastar uni-
versal o especial per a pladur segons arquitectura, placa AIR de color
blanc, suport i material auxiliar de muntatge.

33 12,39
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Ekcis301 UN CAIXA SIMON 500 CIMA PARET SUPERFICE 3 MODULS 51000003-030. 718,48

Subm. i col. de caixa de paret de superficie SIMON 500 CIMA ref.
51000003-030 de tres mòduls. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color vermell.
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
2 Plaques de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

14 51,32

Ekcis310 UN CAIXA SIMON 500 CIMA PARET SUPERFICE 3 MODULS 51000003-030. 105,36

Subm. i col. de caixa de paret de superficie SIMON 500 CIMA ref.
51000003-030 de tres mòduls. Composició:
1 Base d'endoll doble schuko 500 de color blanc.
1 Base d'endoll schuko de color blanc.
2 Plaques de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45.
1 Placa K45 mod. K100A amb connector VGA HD5 femella.
S'inclouen plaques adaptadores per a mecanismes K45 i material auxi-
liar de muntatge.

2 52,68

Ekcie21100 UN CAIXA SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 2 MODULS 36,15

Subm. i col. de caixa d'encastar en paret SIMON 500 CIMA de dos mò-
duls (caixetí 51020102-039 i marc-bastidor 51010102-030). Composi-
ció:
1 Base d'endoll schuko 500 de color blanc.
1 Placa K45 mod. K100A amb connector VGA HD5 femella. 
1 Placa cega K45 mod. K17.
S'inclouen plaques adaptadors per a mecanismes K45 i p.p. de mate-
rial auxiliar de muntatge. Instal·lació al sostre.

1 36,15

Ekcie21101 UN CAIXA SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 2 MODULS 144,20

Subm. i col. de caixa d'encastar en paret SIMON 500 CIMA de dos mò-
duls (caixetí 51020102-039 i marc-bastidor 51010102-030). Composi-
ció:
1 Base d'endoll schuko 500 de color blanc.
1 Placa per a una presa RJ45 amb finestreta.
2 Plaques cegues K45 mod. K17.
S'inclouen plaques adaptadors per a mecanismes K45 i p.p. de mate-
rial auxiliar de muntatge. Instal·lació al sostre.

4 36,05

Eb04ph04 UN DETECTOR MOVIMENT PHILIPS OCCUSWITCH LRM 1070/00 EOC 73138499 231,96

Subm. i col. de detector de moviment autònom PHILIPS sèrie OCCUS-
WITHC mod. LRM 1070/00, deconnecta l'enllumenat d'una zona mit-
jancçant un interruptor compatible amb qualsevol làmpada. Possibilitat
de connectar-ho en paral.lel amb altres unitats.  Temps seleccionable
entre 1 i 30 minuts, incorpora una fotocèl.lula inhibidora quant la quan-
titat de llum és suficient. S'inclou material auxiliar de muntatge.

3 77,32

Eb04or02 UN DETECTOR DE MOVIMENT ORBIS DICROMAT+ OB136112 220,90

Subm. i col. de detector de moviment ORBIS mod. DICROMAT+. Ca-
racterístiques:
- Per a muntatge encastat al sostre. 
- Dimensions: 65 mm de diàmetre.
- 1 Circuit.
- Camp de detecció: 7 m de diàmetre instal·lat a 2'5 m d'alçada.
- 360º de detecció.
- Alimentació. 230 V, 50 Hz.
- Apte per a lluminàries incandescents, fluorescents, halògenes de
baix voltatge i a 230 V, bombetas de baix consum, downlights i led.
- Temporitzacions: De 1 segon a 15 minuts.
- Sensibilitat lumínica de 2 a 2000 lux.
- IP20.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

5 44,18
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Eb04or03 UN DETECTOR DE MOVIMENT ORBIS ISIMAT+ OB134112 74,08

Subm. i col. de detector de moviment ORBIS mod. ISIMAT+. Caracte-
rístiques:
- Per a muntatge superficial a la paret. 
- Dimensions: 72x80x100 mm.
- Camp de detecció: 12 m frontal, 8 m lateral.
- 200º de detecció.
- Alimentació. 230 V.
- Apte per a lluminàries incandescents, fluorescents, halògenes de
baix voltatge i a 230 V, bombetas de baix consum, downlights i led.
- Temporitzacions: De 3 segons a 30 minuts.
- Sensibilitat lumínica de 5 a 2000 lux.
- IP55.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

2 37,04

TOTAL 01.07........................................................................................... 2.212,58

AJUDES D'OBRA CIVIL01.08

Ealbelec PA AJUDES PALETA ELECTRICITAT 1.605,60

AJUDES D'ELECTRICITAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció amb perfileria metàl.lica de tots els acabats del Centre de
Transformació, bancades i suports d'armaris elèctrics.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a l'obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estruc-
tura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

1 1.605,60

TOTAL 01.08........................................................................................... 1.605,60

LEGALITZACIONS01.09

Elegbten00 PA LEGALITZACIO BAIXA TENSIÓ. 1.080,00

Legalització del projecte de BAIXA TENSIÓ I SUBMINISTRAMENT
COMPLEMENTARI, certificat final d'obra, pagament per part de l'indus-
trial adjudicatari del visat del projecte al Col.legi d'Enginyers, taxes per-
tinents i entrega d'una còpia del projecte a la propietat.

1 1.080,00

TOTAL 01.09........................................................................................... 1.080,00

TOTAL 01......................................................................................................................................... 56.455,40
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02 CABLEJAT ESTRUCTURAT I TELEFONIA

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS02.01

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 02.01........................................................................................... 0,00

RACKS02.02

Expaca01 UN AMPLIACIO DE RACK 2 EXISTENT 333,78

Ampliació de rack 2 existent. Inclou nous panells, connexió dels nous
punts, comprovació i posada en funcionament de la instal·lació.

1 333,78

Expaca02 UN AMPLIACIO DE RACK 1 EXISTENT 880,32

Ampliació de rack 1 existent. Inclou nous panells, connexió dels nous
punts, comprovació i posada en funcionament de la instal·lació.

1 880,32

TOTAL 02.02........................................................................................... 1.214,10

CABLES I CANALITZACIONS02.03

Ek07sc21 ML CABLE 4 PARELLS SCHNEIDER ELECTRIC VDI COBRE U/UTP CAT-6 250 MHZ LSZH
VDIC116118.

1.080,00

Subm. i col. de cable de 4 parells de coure sense pantalla SCHNEI-
DER ELECTRIC gamma VDI COBRE, U/UTP ref. VDIC116118, cat-6.
Coberta exterior verda LSZH. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1.440 0,75

Ee85bpb1 ML SAFATA CABLOFIL BP 100x60 GC+TAPA. 712,25

Subm. i col. de safata perforada CABLOFIL sèrie BP de 100x60 mm.
GC, galvanitzada per immersió en calent, amb tapa, cable de coure
nu, p.p. d'accessoris, unions i suports.

25 28,49

Ee03co09 ML TUB REFLEX 20 mm. 261,60

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

240 1,09

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007 297,12

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

48 6,19

TOTAL 02.03........................................................................................... 2.350,97
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ELEMENTS DE CAMP02.04

Ek04sc13 UN CONNECTOR SCHNEIDER ELECTRIC ACTASSI S-ONE UTP RJ45 cat6 VDIB17726U12. 451,68

Subm. i col. de connector SCHNEIDER ELECTRIC ACTASSI S-ONE
ref. VDIB17726U12, RJ45, Cat-6, sense apantallament (UTP). 

48 9,41

TOTAL 02.04........................................................................................... 451,68

EQUIPS WI-FI02.05

Pawi03 UN OMNIDATA H/01 102,60

Subm. i col de OMNI ACCES access point Power Adapter OmniData
H/01. S'inclou material auxiliar de muntatge.

3 34,20

Pawi01 UN OMNIACCESS AP61 664,20

Subm. i col. de conjunt OMNIACCESS AP-61 access point Power amb:
* AP Punt d'accés d'alta seguretat i multifunció. Radi únic 802.11a/b/g.
* Alimentació remota POE i  local per a transformador. Connexió
RJ-45.
* Antenes integrals de triple banda, Alcatel system security.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

3 221,40

TOTAL 02.05........................................................................................... 766,80

ESCOMESA DE FIBRA AJUNTAMENT02.06

Expaca03 PA CONNEXIO A XARXA DE FIBRA AJUNTAMENT EXISTENT 259,20

Connexió a la xarxa de fibra òptica existent a l'Ajuntament.
1 259,20

Ek07ex01 ML CABLE F.O. EXCEL 205-302 OS2 09/125 12 FIBRES 812,20

Subm. i col. de cable de 12 fibres òptiques unitubo EXCEL ref.
205-302, instal·lació en interior/exterior, monomode 09/125 OS2 ,
construcció folgada, protecció d'aramida i coberta LSOH, reforç de fi-
bra de vidre ,  diàmetre : ± 6/6.5mm. Normativa IEC 60794�1 per a: ai-
xafament 1500 N/m. Resistència màxima de tracció durant la instal·la-
ció 1000 N i Temperatura de funcionament:-30 °C a +60 °C. Complint
la següent normativa de contra incendis: IEC 60332�1�2, normativa
de certificació individual del cable, IEC 60754�1, normativa d'halò-
gens , IEC 60754�2, normativa de no agents àcids IEC 61034�2, nor-
mativa contra fum dens. Conforme a les següents normatives i estàn-
dards, IEC / EN 60793�2�50 Categoria B.1.3, ITU�T recomanacions
G.652.D and C, B, A, IEEE 802.3 2002 incl. 802.3ae, EN 50
173�1:2007, Categoria OS2 and OS1, ISO / IEC 11801:2002, Catego-
ria OS1, ISO / IEC 24702: 2006, Categoria OS2 and OS1, AN-
SI/TIA�568�C.3. Ideal per us de backbone en xarxes de campus, edi-
fici, vertical i horitzontal, coberta de color negre. S'inclou material auxi-
liar de muntatge.

524 1,55

Ee03aa04 ML TUB PIPELIFE CANALFLEX 100 mm. 3.133,52

Subm. i col. de tub per canalitzacions elèctriques corrugat, fabricat en
P.V.C., no propagador de la flama, grau de protecció 7 contra danys
mecànics, IP-47, DN-100 i 91 mm. de diàmetre interior aproximat,
amb fil passacables. S'inclouen p.p. de manegots d'unió i taps finals.

1.048 2,99

Ef31be04 UN TAPA BENITO TRIANGULAR T1480 DE 870x870 mm D400 4.904,97

Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENI-
TO sèrie TRIANGULAR mod. T1480, classe D-400, de 870x870 mm
amb tapa de 785x700 mm. S'inclou material auxiliar per al seu muntat-
ge.

21 233,57

TOTAL 02.06........................................................................................... 9.109,89
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AJUDES D'OBRA CIVIL02.07

Ealbcest PA AJUDES PALETA CABLEJAT ESTRUCTURAT 122,40

AJUDES DE CABLEJAT ESTRUCTURAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en tabics.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1 122,40

TOTAL 02.07........................................................................................... 122,40

TOTAL 02......................................................................................................................................... 14.015,84
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03 TELEVISIÓ

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS03.01

Expatc01 PA CONNEXIO A INSTAL·LACIO EXISTENT 45,00

Connexió a instal·lació existent dels nous punts de televiió.
1 45,00

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 03.01........................................................................................... 45,00

CABLES I CANALITZACIONS03.02

Et05pf01 ML CABLE COAXIAL P.F. 2400B. CAB002400. 144,60

Subm. i col. de cable coaxial FI (RTV-SAT) amb una atenuació de
16'9 dB. a 860 MHZ. i de 27'9 dB a 2150 MHz. Coberta de P.V.C. de
color blanc.

241 0,60

Ee03co10 ML TUB REFLEX 25 mm. 189,00

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 25 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

135 1,40

Expael01 UN REGISTRE DE PAS IDE CT110 35,40

Subm. i col. de registre de pas IDE mod. CT110 de 108x108x50 mm.
S'inclou material auxilliar de muntatge.

12 2,95

Et09hi15 UN DISTRIB. HIRSCHMANN VFC-0631 SF. ANT406631. 5,71

Subm. i col. de distribuïdor de 3 sortides HIRSCHMANN mod.
VFC-0631 SF, blindat amb connectors "F". S'inclou material auxiliar de
muntatge.

1 5,71

Et03hi12 UN DERIVADOR HIRSCHMANN AFC-1541-S. ANT406115. 17,43

Subm. i col. de derivador de 4 sortides de 15 dB d' atenuació HIRSCH-
MANN mod. AFC-1541-S. Blindat amb connectors F Per a instal·la-
cions de distribució de senyal de 5-2.400 MHz. Atenuació de pas
3'5-5'0 dB. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

3 5,81

Et09hi10 UN DISTRIB. HIRSCHMANN VFC-0421-SF. ANT406421. 3,78

Subm. i col. de distribuidor de 2 sortides HIRSCHMANN mod.
VFC-0421-SF, blindat amb connectors "F". S'inclou material auxiliar
de muntatge.

1 3,78

TOTAL 03.02........................................................................................... 395,92
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ELEMENTS DE CAMP03.03

Ee79li35 UN BASE TV-R-SAT BTICINO LIVINGLIGHT N4210D. 39,32

Subm. i col. de base de TV-R-SAT BTICINO sèrie LIIVINGLIGHT de
color blanc. S'inclou caixa d'encastar universal o especial per a pladur
segons arquitectura, placa AIR de color blanc, suport i material auxi-
liar de muntatge.

1 39,32

TOTAL 03.03........................................................................................... 39,32

AJUDES D'OBRA CIVIL03.04

Ealbtele PA AJUDES PALETA TELECOMUNICACIONS 54,00

AJUDES DE TELECOMUNICACIONS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1 54,00

TOTAL 03.04........................................................................................... 54,00

TOTAL 03......................................................................................................................................... 534,24
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04 CONTROL

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS04.01

Expaco04 PA CONNEXIO D'INSTAL·LACIO EXISTENT A NOU SISTEMA DE CONTROL 483,30

Connexió d'instal·lació existent a nou sistema de control de climatitza-
ció.

1 483,30

Expaco01 CONNEXIO D'INSTAL·LACIO EXISTENT A NOU SISTEMA DE CONTROL 0,00

La connexió dels equips existents al sistema de control de BMS (venti-
ladors, enllumenat, pou de bombeig, etc.) està contemplat dins aquest
capítol.

1 0,00

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 04.01........................................................................................... 483,30

BMS04.02

Expaco03 UN CONTROL BMS LOXONE-SENSORIAL 9.058,60

Subm. i col. de sistema de control LOXONE-SENSORIAL d'acord amb
el llistat de punts de control, format per:
- 1 Central 9HPERSONAL (servidor web) amb:
8 Entrades i 8 sortides digitals.
4 Entrades i 4 sortides analògiques 0-10 V.
Ports LAN, KNX, LoxBUS.
Potents funcions i lògiques.
Visualització a través de iPhone, iPad, Android, PC, etc.
- 1 Font d'alimentació 24 Vdc, 0'4 A.
- 2 Fonts d'alimentació 24 Vdc, 4'2 A.
- 5 Mòduls d'extensió 9HNET de 12 entrades i 8 sortides digitals, 4 en-
trades i 4 sortides analògiques.
- 1 Mòdul d'extensió 9HNET de relés, 14 sortides de 16 A.
- 1 Mòdul d'extensió 9HNET 1-WIRE.
- 1 Mòdul d'extensió 9HNET MODBUS/RTU.
- 1 Mòdul d'extensió 9HNET RS485.
- 1 Sensor de temperatura i humitat exteriors 0-10 V.
- 5 Sensors de temperatura 1-wire metàl·lic (pel control de la tempera-
tura de l'aigua).
- 3 Sensors de temperatura i humitat per a conductes, amb 2 sortides
de 0-10 V.
- 1 Sensor de CO2, temperatura i humitat per a conductes, amb 3 sorti-
des de 0-10 V.
- 1 Pressòstat amb 2 sortides (0-10 V i ON/OFF d'avís). Cal revisar el
rang de pressió a mesurar.
- 1 ModBus-BacNet / IP client (100 punts i 16 dispositius BACnet/IP.
Inclou connexió, configuració, material auxiliar de muntatge i posada
en funcionament.

1 9.058,60
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Expaco30 UN CABLES I CANALITZACIONS DE CONTROL. 1.183,50

Subm. i col. de la instal·lació de control. Comprèn:
- Línies elèctriques per a senyals d'entrada/sortida analògiques, inclo-
sos embornaments.
- Línies elèctriques per a senyals E/S digitals desde instrumentació, in-
closos embornaments.
- Linies de bus de comunicacions.
S'inclou tub de protecció, caixes de derivació i material auxiliar de
muntatge.

1 1.183,50

Eu28mf03 UN MONITOR FUJITSU LCD 24" S26361-K1254-V140. 224,67

Subm. i col. de monitor panoràmic FUJITSU S26361-K1254-V140 de
24". Display P24W-E ECO IPS. Pantalla plana.

1 224,67

Eu28ws0500 UN ORDINADOR DE GESTIO 739,91

Subm. i col. d'ordinador per a la gestió i control de les instal·lacions,
de les següents característiques:
Processador: Intel® Core. i5-6500
Sistema operatiu: Windows® 7 Professional SP1
RAM: 8 GB
Disc dur: 1000GB SATA III 7.2k
DVD Super Multi
Equipat amb teclat i ratolí.
Targeta de red 10/100.
S'inclou posada en funcionament.

Nota: Aquesta partida inclourà tot el software i hardware necessari pel
bon funcionament del software específic de control.

1 739,91

TOTAL 04.02........................................................................................... 11.206,68

VRV04.03

Ea27dc0900 UN SISTEMA DE GESTIO CENTRALITZADA DAIKIN DCM601A51. 3.186,94

Subm. i col. de sistema de gestió centralitzada DAIKIN intelligent-
TouchManager mod. DCM601A51. Per a controlar/supervisar 64 uni-
tats interiors Daikin (fins a 2560 mitjançant opcionals). Pantalla tàctil
amb possibilitat d'incloure plànols de la instal·lació. Servidor web in-
clòs. Programació horària setmanal/anual. Potents eines per a comfort
i estalvi energètic. Possibilitat de controlar altres instal·lacions mitjan-
çant mòduls d'entrades/sortides digitals/analògiques.

1 3.186,94

Ea27dm01 UN INTERFACE DAIKIN DMS502A51. 6.469,31

Subm. i col. d'interface DAIKIN mod. DMS502A51. Per a procés de da-
des a protocol BACNET. Per a un màxim de 128 unitats interiors i 20
mòduls d'unitats exteriors de VRV (2 buses DIII-Net). No inclou integra-
ció, software ni PC. Inclou la posta en marxa de l'interface. 

1 6.469,31

Expaco02 UN CABLEJAT VRV 357,80

Subm. i col. de cablejat de control pel sistema de climatització VRV,
format per:
- Cable de 2x1'5 mm2 sense apantallar.
- Cable de 2x1 mm2 apantallat.
S'inclou tub de protecció, caixes de derivació, proves i material auxiliar
de muntatge.

1 357,80

TOTAL 04.03........................................................................................... 10.014,05
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AJUDES D'OBRA CIVIL04.04

Ealbcont PA AJUDES PALETA CONTROL 637,20

AJUDES DE CONTROL:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1 637,20

TOTAL 04.04........................................................................................... 637,20

TOTAL 04......................................................................................................................................... 22.341,23
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05 SEGURETAT

INTRUSIÓ05.01

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS05.01.01

Expain01 PA AMPLIACIO DE LA INSTAL·LACIO EXISTENT 225,00

Ampliació de la instal·lació existent de la nova Fase 2 i configuració
de la central existent a les noves necessitats.

1 225,00

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 05.01.01...................................................................................... 225,00

CABLES I CANALITZACIONS05.01.02

Eb07mb01 ML MANGUERA BLINDADA ALARMA LSOH CAB 000124 2+4 FILS. 207,00

Subm. i col. de mànega blindada d'alarma lliure d'halògens, de 2+4 fils.
180 1,15

Ee03co08 ML TUB REFLEX 16 mm. 85,60

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 16 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

80 1,07

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007 92,85

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

15 6,19

TOTAL 05.01.02...................................................................................... 385,45

ELEMENTS DE CAMP05.01.03

Eb04ut03 UN DETECTOR VOLUMETRIC UTC F&S EV1116 398,64

Subm. i col. de detector volumètric d'infrarrojos passiu UTC FIRE &
SECURITY mod. EV1116.  Abast: 16 m amb 11 cortines. Sortides d'a-
larma (NC) i tamper (NC). Instal·lació a una alçada de 1'8 a 3 m.
Camp de visió de 86º. Anticamuflatge. Alimentació a 12 Vcc. Tempera-
tura de treball de -10 ºC a +55 ºC. Certificat grau de seguretat 2
(EN50131). Dimensions 125x66x60 mm. S'inclou material auxiliar de
muntatge. 

12 33,22
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Ei03ut02 UN SIRENA INTERIOR UTC F&S AS272 56,98

Subm. i col. de sirena interior de 2 tons UTC FIRE & SECURITY mod.
AS272. Plàstic ABS color blanc. Possibilitat de ser autoalimentada
amb bateria no inclosa. Alimentació a 12 Vcc. Temperatura de treball
de -25 ºC a +55 ºC. Dimensions: 115x114x44 mm. Certificat grau de
seguretat 2 (EN 50131). S'inclou material auxiliar de muntatge.

2 28,49

Eb03ut02 UN MODUL D'AMPLIACIO UTC F&S ATS1201E. 588,03

Subm. i col. de mòdul expansor de 8 zones ampliable fins a 32 UTC
FIRE & SECURITY mod. ATS1201E amb connector per a tarjetes
ATS1810, ATS1811 ó ATS1820 (fins a 16 sortides), en caixa d'acer
ATS1643 amb tamper i 1 sortida de sirena. Alimentació a 220 Vac. Di-
mensions PDB: 175x90 mm. Dimensions armari: 315x388x85 mm. ali-
mentació 13'8 Vcc/3A. Certificat grau de seguretat 3. S'inclou batería
BS127N i material auxiliar de muntatge.

3 196,01

TOTAL 05.01.03...................................................................................... 1.043,65

TOTAL 05.01........................................................................................... 1.654,10

C.T.T.V.05.02

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS05.02.01

Expacc01 PA CONNEXIO A INSTAL·LACIO EXISTENT 99,00

Connexió de la instal·lació corresponent a la nova càmera a la ins-
tal·lació existent i configuració del senyal d'aquesta càmera. 

1 99,00

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 05.02.01...................................................................................... 99,00

CABLES I CANALITZACIONS05.02.02

Ek07sc33 ML CABLE 4 PARELLS SCHNEIDER ELECTRIC VDI COBRE U/FTP CAT-6 300 MHZ LSZH
VDIC626218.

56,10

Subm. i col. de cable de 4 parells de coure SCHNEIDER ELECTRIC
gamma VDI COBRE, U/FTP ref. VDIC626218, cat-6. 300 Mhz LSZH.
Coberta exterior verda. S'inclou material auxiliar de muntatge.

51 1,10

Ee03ft03 ML TUB GALVANIZAT SENDZIMIR TUPERSA TAE de 25 mm. 93,80

Subm. i col. de tub rígid galvanitzat Sendzimir Z275, de 25 mm de dià-
metre exterior, endollable, codi de classificació EN 5557, IP67, amb
p.p. d'accessoris i grapes.

20 4,69

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007 6,19

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

1 6,19
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TOTAL 05.02.02...................................................................................... 156,09

ELEMENTS DE CAMP05.02.03

En09ut59 UN CAMERA UTC F&S TVB-1201 414,41

Subm. i col. de càmera compacta IP "Truvision" UTC FIRE & SECU-
RITY mod. TVB-1201. Característiques:
1'3 MPx.
PAL
Òptica varifocal motoritzada de 2'8 a 12 mm.
WDR. 
Dia/Nit.
Leds IR de 30 m d'abast.
Alarma.
Ranura per a targetes SD/SHDC.
Intel·ligència.
Alimentació PoE, 12 Vcc.
Calefactor.
IP66.
S'inclou font d'alimentació mod. KTP-12DCU de 12 Vcc 1 A. i material
auxiliar de muntatge.

1 414,41

TOTAL 05.02.03...................................................................................... 414,41

TOTAL 05.02........................................................................................... 669,50

AJUDES D'OBRA CIVIL05.03

Ealbsegu PA AJUDES PALETA SEGURETAT 72,00

AJUDES DE SEGURETAT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1 72,00

TOTAL 05.03........................................................................................... 72,00

TOTAL 05......................................................................................................................................... 2.395,60
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06 MEGAFONIA

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS06.01

Expame01 PA CONNEXIO NOVA INSTAL·LACIO 202,50

Connexió de la nova instal·lació de megafonia de planta baixa i planta
primera a la instal·lació existent.

1 202,50

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 06.01........................................................................................... 202,50

CABLES I CANALITZACIONS06.02

Es08bg04 ML CABLE BICC GENERAL CABLE PARALELO/AUDIO 2x1'5. 77,42

Subm. i col. de cable paral·lel de 2x1'5 mm2. fabricat en Cu. amb co-
berta de P.V.C. Especial per a instal·lacions de audio.

79 0,98

Ee03co10 ML TUB REFLEX 25 mm. 58,80

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 25 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

42 1,40

Ee04hp00 UN CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 105x150x80 mm ENN05007 43,33

Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MU-
REVA BOX, de 105x150x80 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb
cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar
de muntatge.

7 6,19

Ee85cfb000 ML SAFATA CABLOFIL REIXA CF 54x150 GC+1T 747,84

Subm. i col. de safata de reixeta CABLOFIL sèrie CF de 54x150 mm.
GC, galvanitzada per immersió en calent, amb un element separador,
cable de coure nu, p.p. de accessoris, unions i suports.

38 19,68

TOTAL 06.02........................................................................................... 927,39
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ELEMENTS DE CAMP06.03

Es04op73 UN ALTAVEU OPTIMUS A-256ATP 141,47

Subm. i col. d'altaveu tipus difusor OPTIMUS mod. A-256ATP de 6", 6
W de potència seleccionable (1, 3 i 6 W) en línia de 100 V. Instal·lació
encastada. Incorpora reixa metàl·lica amb cèrcol de plàstic ABS i an-
coratge mitjançant urpes i molles. S'inclou material auxiliar de muntat-
ge.

7 20,21

TOTAL 06.03........................................................................................... 141,47

AJUDES D'OBRA CIVIL06.04

Ealbmega PA AJUDES PALETA MEGAFONIA 58,50

AJUDES DE MEGAFONIA:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1 58,50

TOTAL 06.04........................................................................................... 58,50

TOTAL 06......................................................................................................................................... 1.329,86
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07 DETECCIÓ D'INCENDIS

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS07.01

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 07.01........................................................................................... 0,00

CENTRAL07.02

Ei05no0100 UN KIT DE CENTRAL NOTIFIER ID3000 ID3004-001 2 LLAÇOS AMPLIABLE A 4. 2.711,02

Subm. i col. de central d'incendis analògica algorítmica NOTIFIER ref.
ID3000. Compleix normativa europea EN-54. Formada per 1 kit de 2
llaços ampliable a 4 mod ID3004-001. Composició del kit:
- 1 Equip bàsic amb 2 llaços ref. 020-538-001.
- 1 Cabina estàndar de 1 cos ref. 020-472-009.
- 1 Tapa frontal ref. 020-480-009.
- 1 Font d'alimentació de 4'5 a 7 A. ref. 020-579.
S'Inclouen 2 bateries de 12 V 17 Ah ref. PS-1217, material auxiliar de
muntatge, programació i posada en funcionament.

1 2.711,02

TOTAL 07.02........................................................................................... 2.711,02

CABLES I CANALITZACIONS07.03

Ei01no04 ML CABLE NOTIFIER 2x2.5-LHR. 1.311,30

Subm. i col. de cable manguera parell trenat i apantallat, NOTIFIER
ref. 2x2'5-LHR, de color vermell i coure polit flexible, classe V, de
2x2'5 mm², amb funda d'alumini/poliéster i drenatge de coure estanyat
de 0'5 mm², resistent al foc, lliure d'halògens, baixa emisió de fums i
baixa corrosivitat.

705 1,86

Ee03gr02 ML TUB GRISDUR ROSCAT 20 mm. 930,60

Subm. i col. de tub de P.V.C. rígid de 20 mm. de diàmetre, color RAL
7035, roscat als seus extrems, resistència a la compresió 1250 N, re-
sistència a l'impacte 2 J., IP54, amb p.p. d'accessoris i grapes.

396 2,35

Ee03co09 ML TUB REFLEX 20 mm. 55,59

Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la fla-
ma, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques segons norma UNE
EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'im-
pacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció
contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou
p.p. de grapes.

51 1,09

TOTAL 07.03........................................................................................... 2.297,49
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ELEMENTS DE CAMP07.04

Ei06no20 UN DETECTOR ANALOGIC OPTIC NOTIFIER NFXI-OPT. 3.036,58

Subm. i col. de detector òptic de fum analògic amb aïllador incoroprat
NOTIFIER mod. NFXI-OPT. Detecció analògica amb algoritmes de
processament de les senyals captades pel detector. Per a focs d'evolu-
ció lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test
manual i automàtic i direccionament manual decàdic. Disposa de dos
leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Aprovat
segons els requisits de EN54-7. Certificat 0786-CPD-20640. S'inclou
base B501AP i material auxiliar de muntatge.

61 49,78

Ei06no2000 UN DETECTOR ANALOGIC OPTIC NOTIFIER NFXI-OPT. 796,95

Subm. i col. de detector òptic de fum analògic amb aïllador incoroprat
NOTIFIER mod. NFXI-OPT. Detecció analògica amb algoritmes de
processament de les senyals captades pel detector. Per a focs d'evolu-
ció lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora funcions de test
manual i automàtic i direccionament manual decàdic. Disposa de dos
leds per a la indicació d'alarma i sortida per a indicador remot. Aprovat
segons els requisits de EN54-7. Certificat 0786-CPD-20640. S'inclou
base B501AP, sòcol per a muntatge amb tub vist SMK400AP i mate-
rial auxiliar de muntatge.

15 53,13

Ei10no01 UN POLSADOR ANALOGIC NOTIFIER M5A-RP02FF-N026-41 399,00

Subm. i col. de polsador d'alarma rearmable direccionable amb aïlla-
dor de tallacircuit incorporat NOTIFIER mod. M5A-RP02FF-N026-41
per a sistema analògic intel·ligent. Disposa de Led d' estat, tapa de
protecció contra rotura accidental i clau de proves manuals. Certificat
0832-CPD-0702. S'inclou caixa PS031W per a muntatge en superfície
i material auxiliar de muntatge.

7 57,00

Ei03no22 UN SIRENA NOTIFIER NFXI-WS-R 270,68

Subm. i col. de sirena direccionable NOTIFIER NFXI-WS-R, amb flash
de color vermell. Consum de 5'5 A, 101 dBA. Alimentació del propi
llaç. S'inclou base B501AP i material auxiliar de muntatge.

4 67,67

Ei03no02 UN SIRENA DIRECCIONABLE NOTIFIER WSS-PC-I02. 1.588,32

Subm. i col. de sirena direccionable NOTIFIER mod. WSS-PC-I02
amb flash transparent i aïllador incorporat. Sortida de so màxima de
97 dBA a 1 m. Aprovada segons EN54-3, EN5423 i EN54-17. Certifica-
da 0370-CPD-1075. Muntatge a sostre. S'inclou sòcol amb base BRR
i material auxiliar de muntatge.

18 88,24

Ei03no2000 UN FLASH INTERIOR NOTIFIER WST-PC-I02. 1.649,50

Subm. i col. de flash direccionable NOTIFIER mod. WST-PC-I02 trans-
parent, amb aïllador incorporat. Connexió i alimentació directament
del llaç. Ocupa 1 direcció del llaç. Aprovat segons EN54/23 i
EN-54-17. S'inclou base BRR i material auxiliar de muntatge.

25 65,98

Ei17no39 UN POTENCIADOR DE LLAÇ NOTIFIER 002-629 894,27

Subm. i col. d'equip potenciador de llaç intel·ligent NOTIFIER ref.
002-629. Afegeix 1 A de corrent al llaç per a incrementar la corrent de
3 a 5 vegades. Incorpora font d'alimentació de 3 A i té espai per a 2
bateries de 12 Ah i aïllador de curtcircuit. Disposa de 6 leds indicadors
d'estat. S'inclouen 2 bateries de 12 V 12 i material auxiliar de muntat-
ge.

1 894,27

Ei17no28 UN MODUL MONITOR NOTIFIER M710. 50,55

Subm. i col. de mòdul monitor direccionable NOTIFIER mod. M710
amb 1 circuit d'entrada supervisat per a la monitorització d'equips d'a-
larma o de senyals tècniques que disposin de contacte lliure de ten-
sió. Incorpora circuit aïllador de curtocircuit de llaç, led d'indicació d'es-
tat del mòdul i selector de direcció decàdic (01-159). Certificat
0786-CPD-20342. S'inclou caixa de superficie M200SMB i material au-

1 50,55
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xiliar de muntatge.

Ei17no26 UN MODUL CONTROL NOTIFIER M701. 56,65

Subm. i col. de mòdul control direccionable NOTIFIER mod. M701 per
a l'activació de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafoc,
solenoides, etc. Disposa de 1 circuit de sortida configurable. Incorpora
circuit aïllador de curtcircuit de llaç, led per a la indicació d'estat del
mòdul i selector de direcció decàdic (01-159). Certificat
0786-CPD-20341. S'inclou caixa de superfície M200SMB i material au-
xiliar de muntatge.

1 56,65

TOTAL 07.04........................................................................................... 8.742,50

AJUDES D'OBRA CIVIL07.05

Ealbdinc PA AJUDES PALETA DETECCIÓ D'INCENDIS 411,30

AJUDES DE DETECCIÓ D'INCENDIS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1 411,30

TOTAL 07.05........................................................................................... 411,30

TOTAL 07......................................................................................................................................... 14.162,31
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08 EXTINCIÓ D'INCENDIS

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS08.01

Expaex01 PA CONNEXIO A INSTAL·LACIÓ EXISTENT 247,50

Connexió a la instal·lació existent d'extinció d'incendis, per a alimenta-
ció de les boques d'incendi de la fase 2.

1 247,50

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 08.01........................................................................................... 247,50

XARXA DE DISTRIBUCIÓ08.02

Ef01n006 ML T. ACER NEGRE DIN 2440 2". 758,08

Subm. i col. de canonada d'acer negre DIN 2440 EN 10255 de 2", pin-
tat amb una capa d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'acces-
soris i suports.

32 23,69

Ef01n005 ML T. ACER NEGRE DIN 2440 1 1/2". 197,56

Subm. i col. de canonada d'acer negre DIN 2440 EN 10255 de 1 1/2",
pintat amb una capa d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'ac-
cessoris i suports.

11 17,96

TOTAL 08.02........................................................................................... 955,64

B.I.E.08.03

Eivari10 UN CONJUNT BIE 25/2 + ARMARI EXTINTOR MR4M. SUPERFICIE 575,20

Subm. i col. de conjunt B.I.E. + armari per extintor CHESTERFIRE de
superficie, de les següents característiques:
# B.I.E.
Sèrie 600 mod. 25/2. Característiques: 
Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable amb xarneres, pin-
tat color gris, amb xarneres i tancament.
Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació RIL-GO.
Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a
manòmetre.
Llança RYLMATIC Ø 25 mm.
20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N.
# ARMARI EXTINTOR:
Armari modular mod. MR4M.
Dimensions 600x750x260 mm. amb marc per a  vidre, pintat.
Amb compartiment per a extintor i pannell per col·locació de polsadors
i alarmes.
S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge.

2 287,60
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Ei27reto04 PA RETOLS INDICATIUS SENYALITZACIO 34,67

Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies d'evacuació i senyalitza-
ció de sistemes contra-incendis homologats segons normes UNE
23.033-814 i 23-034-88. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

1 34,67

TOTAL 08.03........................................................................................... 609,87

EXTINTORS08.04

Ei12poa1 UN EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. 21A-113BC EN INTERIOR D'ARMARI. 44,80

Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 kgs., eficà-
cia 21A-113BC instal·lat a l'interior d'armari.

2 22,40

Ei12po01 UN EXTINTOR POLS ABC 6 Kgs. 21A-113BC. 52,56

Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia
21A-113BC, amb suport instal.lat en parament vertical a una alçada
màxima de 1'7 m sobre el sòl.

2 26,28

Ei27reto08 PA RETOLS INDICATIUS SENYALITZACIO 69,34

Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies d'evacuació i senyalitza-
ció de sistemes contra-incendis homologats segons normes UNE
23.033-814 i 23-034-88. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

1 69,34

TOTAL 08.04........................................................................................... 166,70

AJUDES D'OBRA CIVIL08.05

Ealbeinc PA AJUDES PALETA EXTINCIO D'INCENDIS 61,20

AJUDES D'EXTINCIÓ D'INCENDIS:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estruc-
tura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

1 61,20

TOTAL 08.05........................................................................................... 61,20

TOTAL 08......................................................................................................................................... 2.040,91
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09 CLIMATITZACIÓ

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS09.01

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 09.01........................................................................................... 0,00

UNITATS EXTERIORS09.02

Fa01rq3700 UN UE-01. UN. EXT. DAIKIN VRV IV RYYQ18T. 16.736,32

Subm. i col. d'unitat exterior DAIKIN VRV IV mod. RYYQ18T. Caracte-
rístiques:
Capacitat de fred/calor: 50'0 / 56'0 kW.
Consum en fred/calor: 14'7 / 14'4 kW.
Refrigerant. R-410A.
Connexions. 5/8" i 1 1/8".
Dimensions:1685x1240x765 mm.
Presió sonora màxima: 65 dBA.
Pes: 398 kg.
S'inclouen bancada, grua, connexions elèctriques, connexions de ca-
nonades, de desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a bai-
xant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posta en funcionament, càrrega adicional de gas, proves ITE
06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (UE-01)

1 16.736,32

Fa01rq0400 UN UE-02. UN. EXT. DAIKIN VRV IV REYQ14T. 12.864,16

Subm. i col. d'unitat exterior DAIKIN VRV IV mod. REYQ14T amb recu-
peració de calor. Característiques:
Capacitat nominal de fred/calor:  40 / 45 kW.
Consum en fred/calor: 10'7 / 11'3 kW.
Refrigerant. R-410A.
Connexions. 1/2"-7/8"-1 1/8".
Alimentació. Trifàsica.
Dimensions: 1685x1240x765 mm
Pressió sonora màx: 61 dBA.
Pes: 304 kg.
S'inclouen bancada, grua, connexions elèctriques, connexions de ca-
nonades, de desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a bai-
xant de sanejament més proper, suports tipus silenblock segons UNE
100153, posta en funcionament, càrrega adicional de gas, proves ITE
06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. (UE-02)

1 12.864,16

TOTAL 09.02........................................................................................... 29.600,48
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CANONADES I VÀLVULES09.03

Ea27ek1100 UN KIT DE VALVULA D'EXPANSIO DAIKIN EKEXV500. 219,50

Subm. i col. de kit de vàlvula d'expansió DAIKIN mod. EKEXV500. Per
a bateria d'expansió directa col·locada en un climatitzador genèric
amb refrigerant R410a. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1 219,50

Ea27ek0300 UN CAIXA DE CONTROL DAIKIN EKEQFCBA. 594,11

Subm. i col. de caixa de control DAIKIN mod. EKEQFCBA. Per a con-
nexió a climatitzador amb bateria DX. Per a sistemes Sky-Air/VRV.

1 594,11

Fa01bs0700 UN CAIXA INVERSORA DAIKIN VRV IV BS10Q14AV1B 5.011,65

Subm. i col. de caixa inversora de cicle DAIKIN sistema VRV mod.
BS10Q14AV1B, per a unitats amb recuperació de calor. Funciona-
ment amb refrigerant R410A. Característiques:
Nº màxim d'unitats interiors connectables. 50.
Nº màxim d'unitats interiors connectables per derivació. 5.
Nº de ports. 10
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables. 750 o
menys.
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables per de-
rivació. 140. Es poden unificar 2 sortides per a unitats 200 i 250.
Dimensions. 298x820x430 mm.
Pes. 35 kg.
Connexions de canonades:
- Amb unitat exterior. 1/2"-1 1/8"-1 1/8".
- Amb unitats interiors. 3/8"-5/8".
Diàmetre del tub de drenatge. 20 mm (diàmetre interior), 26 mm (dià-
metre exterior)
Aïllament tèrmic insonoritzador. Espuma de poliuretà.
Alimentació elèctrica. Monofàsica, 220-240 V, 50 Hz.
S'inclou p.p. de petits accessoris, connexionat elèctric i de canonades,
suports per la seva col·locació i posta en marxa.

1 5.011,65

Fa01bs0400 UN CAIXA INVERSORA DAIKIN VRV IV BS4Q14AV1B 5.004,90

Subm. i col. de caixa inversora de cicle DAIKIN gamma VRV sistema
VRV mod. BS4Q14AV1B, per a unitats amb recuperació de calor. Fun-
cionament amb refrigerant R410A. Característiques:
Nº màxim d'unitats interiors connectables. 20.
Nº màxim d'unitats interiors connectables per derivació. 5.
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables. 400 o
menys.
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables per de-
rivació. 140. Es poden unificar 2 sortides per a unitats 200 i 250.
Dimensions. 298x370x430 mm.
Pes. 17 kg.
Connexions de canonades:
- Amb unitat exterior. 3/8"-7/8"-3/4".
- Amb unitats interiors. 3/8"-5/8".
Diàmetre del tub de drenatge. 20 mm (diàmetre interior), 26 mm (dià-
metre exterior)
Aïllament tèrmic insonoritzador. Espuma de poliuretà.
Alimentació elèctrica. Monofàsica, 220-240 V, 50 Hz.
S'inclou p.p. de petits accessoris, connexionat elèctric i de canonades,
suports per la seva col·locació i posta en marxa.

2 2.502,45

Fa01bs0100 UN CAIXA INVERSORA DAIKIN VRV IV BS1Q10A 547,65

Subm. i col. de caixa inversora de cicle DAIKIN gamma VRV sistema
VRV IV mod. BS1Q10A, per a unitats amb recuperació de calor. Fun-
cionament amb refrigerant R410A. Característiques:
Nº màxim d'unitats interiors connectables. 6.
Índex de capacitat màxima de les unitats interiors connectables.
15<x<=100.
Pes. 12 kg.
Connexions de canonades:
- Amb unitat exterior. 3/8"-5/8"-1/2".
- Amb unitats interiors. 3/8"-5/8".

1 547,65
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Aïllament tèrmic insonoritzador. Espuma de poliuretà.
Alimentació elèctrica. Monofàsica, 220-240 V, 50 Hz.
S'inclou p.p. de petits accessoris, connexionat elèctric i de canonades,
suports per la seva col·locació i posta en marxa.

Expacl01 UN KIT DE SEGELLAT DAIKIN KHFP26A100C 47,93

Subm. i col. de kit de segellat DAIKIN KHFP26A100C. S'inclou mate-
rial auxiliar de muntatge.

1 47,93

Ea27kh0500 UN JOC DERIVACIO DAIKIN KHRQ23M20T. 144,23

Subm. i col. de joc de derivacions DAIKIN tipus REFNET mod.
KHRQ23M20T de 3 tubs, per sistema VRV amb gas R410A. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

1 144,23

Ea27kh0700 UN JOC DERIVACIO DAIKIN KHRQ23M64T. 464,86

Subm. i col. de joc de derivacions DAIKIN tipus REFNET mod.
KHRQ23M64T de 3 tubs, per sistema VRV amb gas R410A. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

2 232,43

Ea10cb12el ML TUB CU. FRIGORIFIC 1 1/8"+ARMAFLEX AF-6-028+ALUMINI DE 0'6 mm. 1.060,25

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1 1/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, soports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-028, amb p.p. d'adhesiu, p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, tub
d'alumini per calorifugat de tubs amb extrems arrodonits mascle i fe-
mella i tancament longitudinal amb possibilitat de solapar-se en 2 sen-
tits i material auxiliar de muntatge.

25 42,41

Ea10cb12i ML TUB CU. FRIGORIFIC 1 1/8"ARMAFLEX AF-5-028. 128,10

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1 1/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, soports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-5-028, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

5 25,62

Ea10cb08el ML TUB CU. FRIGORIFIC  7/8"+ARMAFLEX AF-6-022+ ALUMINI DE 0'6 mm 574,38

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 7/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-022, amb p.p. d'adhesiu, p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, alumi-
ni per a calorifugat de tubs i material auxiliar de muntatge.

18 31,91

Ea10cb08i ML TUB CU. FRIGORIFIC  7/8"+ARMAFLEX AF-5-022. 108,95

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 7/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-5-022, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

5 21,79

Ea10cb06i ML TUB CU. FRIGORIFIC 3/4"+ARMAFLEX AF-5-018. 57,87

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 3/4", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-5-018, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

3 19,29

Ea10cb04el ML TUB CU. FRIGORIFIC 5/8"+ARMAFLEX AF-6-015+ALUMINI DE 0'6 mm. 239,40

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 5/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-015, amb p.p. d'adhesiu, alumi-
ni per a calorifugat de tubs i material auxiliar de muntatge.

9 26,60
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Ea10cb04i ML TUB CU. FRIGORIFIC 5/8"+ARMAFLEX AF-4-015. 351,00

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 5/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-015, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

27 13,00

Ea10cb02el ML TUB CU. FRIGORIFIC 1/2"+ARMAFLEX AF-6-012+ALUMINI DE 0'6 mm. 431,64

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1/2", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-012, amb p.p. d'adhesiu, p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF, alumi-
ni per a calorifugat de tubs i material auxiliar de muntatge.

18 23,98

Ea10cb02i ML TUB CU. FRIGORIFIC 1/2"+ARMAFLEX AF-4-012. 2.917,55

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 1/2", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d' accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-012, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

215 13,57

Ea10cb00i ML TUB CU. FRIGORIFIC 3/8"+ARMAFLEX AF-4-010. 333,48

Subm. i col. de tub de coure frigorífic en barres, de 3/8", segons
UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, suports i soldadura forta. S'in-
clou aïllament ARMAFLEX mod. AF-4-010, amb p.p. d'adhesiu i p.p.
de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic ARMAFIX AF.

28 11,91

Ea10cr02ie ML TUB CU. FRIGORIFIC 1/4"+ARMAFLEX AF-2-006. 1.509,75

Subm. i col. de tub de coure frigorífic de 1/4" en rotlles, tipus EURO-
PEO, segons UNE-EN 12735, amb p.p. d'accessoris, soports i solda-
dura forta. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-2-006, amb p.p.
d'adhesiu i p.p. de protecció dels suports per evitar el pont tèrmic AR-
MAFIX AF.

183 8,25

Ee85bcc500 ML SAFATA CABLOFIL BC 500x100 GC+TAPA 2.115,68

Subm. i col. de safata cega CABLOFIL sèrie BC de 500x100 mm. GC,
galvanitzada per immersió en calent, amb tapa, p.p. d'accessoris,
unions i suports.

16 132,23

TOTAL 09.03........................................................................................... 21.862,88

UNITATS INTERIORS09.04

Fa01fx3100 UN UI-01. UN. INT. DAIKIN VRV FXSQ20A CONDUCTES. 4.961,00

Subm. i col. d'unitat interior de conductes DAIKIN gamma VRV mod.
FXSQ20A. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 2'2 / 2'5 KW.
Consum fred/calor. 41 / 37 W.
Pressió sonora màxima. 30'0 dBA.
Connexions frigorífiques. 1/4" i 1/2".
Dimensions: 245x550x800 mm. (alçada*amplada*fondària)
Refrigerant. R-410A.
Bomba de drenatge.
S'inclouen control remot BRC1E53A, plènums d'impulsió i retorn, jun-
tes flexibles per connexió a conductes, marc porta-filtre i filtre EU-4,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de di-
mensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més pro-
per, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posta en funciona-
ment, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.
(UI-01)

4 1.240,25
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Fa01fx3200 UN UI-02. UN. INT. DAIKIN VRV FXSQ25A CONDUCTES. 10.060,24

Subm. i col. d'unitat interior de conductes DAIKIN gamma VRV mod.
FXSQ25A. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fried/calor. 2'8 / 3'2 KW.
Consum fred/calor. 41 / 37 W.
Pressió sonora màxima. 30'0 dBA.
Connexions frigorífiques. 1/4 i 1/2".
Dimensions: 245x550x800 mm. (alçada*amplada*fondària)
Refrigerant. R-410A.
Bomba de drenatge.
S'inclouen control remot BRC1E53A, plènums d'impulsió i retorn, jun-
tes flexibles per connexió a conductes, marc porta-filtre i filtre EU-4,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de di-
mensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més pro-
per,  suports tipus silenblock segons UNE 100153, posta en funciona-
ment, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.
(UI-02)

8 1.257,53

Fa01fx3300 UN UI-03. UN. INT. DAIKIN VRV FXSQ32A CONDUCTES. 7.709,34

Subm. i col. d'unitat interior de conductes DAIKIN gamma VRV mod.
FXSQ32A. Tecnologia Inverter. Característiques:
Capacitat nominal fred/calor. 3'6 / 4'0 KW.
Consumo fred/calor. 45 / 42 W.
Pressió sonora màxima. 31'0 dBA.
Connexions frigorífiques. 1/4" i 1/2".
Dimensions: 245x550x800 mm. (alçada*amplada*fondària)
Refrigerant. R-410A.
Bomba de drenatge.
S'inclouen control remot BRC1E53A, plènums d'impulsió i retorn, jun-
tes flexibles per connexió a conductes, marc porta-filtre i filtre EU-4,
connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de di-
mensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més pro-
per, suports tipus silenblock segons UNE 100153, posta en funciona-
ment, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge.
(UI-03)

6 1.284,89

TOTAL 09.04........................................................................................... 22.730,58

CONDUCTES09.05

Ea03cl06 M2 CONDUCTE CLIMAVER NETO 3.145,56

Subm. i col. de conducte de fibra de vidre tipus CLIMAVER NETO
amb revestiment exterior d'alumini, (alumini + malla de fibra de vidre +
kraft) i interior amb teixit NETO (teixit de vidre acústic d'alta resistència
mecánica). Classificació M-1. Inclou p.p. de colzes, pantalons, deriva-
cions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E., altres peces, accessoris i
suports formats per perfil galvanitzat i varilles M-6,  remats amb folrat
de les juntes entre unions amb cinta alumínica CLIMAVER NETO i a
les juntes interiors de les parets dels conductes segellat amb silicona.

132 23,83

TOTAL 09.05........................................................................................... 3.145,56

ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ09.06

Ea34p31300 UN R-01. R. SCHAKO PA2B 1025x125 mm. 162,58

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 1025x125 mm. de la-
mes horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc
i lames d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintu-
ra RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-01)

1 162,58

Ea34p31100 UN R-04. R. SCHAKO PA2B 625x125 mm. 3.397,52

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 625x125 mm. de lames
horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc i la-
mes d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintura
RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-04)

28 121,34
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Ea34ds0100 ML DL-1. D. SCHAKO DSX-P1-Z/ASK-ISOL/LD. 1.035,32

Subm. i col. de difusor linial SCHAKO mod. DSX-P1-Z/ASK-ISOL/LD
d'1 via, amb perfil en alumini extrusionat, lacat en color RAL a definir
per la direcció facultativa, lames de P.V.C. en colors RAL 9005 ó RAL
9010 orientables individualment, plènum de connexió en xapa d'acer
galvanitzat i aïllat amb regulació mitjançant comporta perforada al plè-
num i boca de connexió circular. S'inclou material auxiliar de muntat-
ge. (DL-1)

11 94,12

TOTAL 09.06........................................................................................... 4.595,42

AJUDES D'OBRA CIVIL09.07

Ealbclim PA AJUDES PALETA CLIMATITZACIO 2.431,80

AJUDES DE CLIMATITZACIÓ:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions
(maquinaria d'aire condicionat, bombes, dipòsits, canonades, etc.)
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materiales a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estruc-
tura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

1 2.431,80

TOTAL 09.07........................................................................................... 2.431,80

LEGALITZACIONS09.08

Elegclim PA LEGALITZACIO CLIMATITZACIO. 1.980,00

Legalització del projecte de TÈRMIQUES, certificat final d'obra, paga-
ment per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col.le-
gi d'Enginyers, taxes a entitats de control pertinents i entrega d'una cò-
pia del projecte a la propietat.

1 1.980,00

TOTAL 09.08........................................................................................... 1.980,00

TOTAL 09......................................................................................................................................... 86.346,72
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10 VENTILACIÓ

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS10.01

Expaes05 UN DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 103,19

Desmuntatgee, enderroc, retirada i trasllat de la instal·lació de VENTI-
LACIÓ existent a la zona de banys de planta soterrani i els equips as-
sociats a aquesta instal·lació Inclou tots els conductes i elements as-
sociats a aquesta instal·lació, així com tots els elements de suportació
de la instal·lació. Aquesta zona haurà de quedar completament lliure
de qualsevol element associat a la instal·lació. 
  
S'inclou lloguer, càrrega i descàrrega en camió i transport de conteni-
dors de 7 m3 de capacitat específics per als diferents tipus de residus
produïts en obres de demolició a abocador específic, a instal·lació de
tractament de residus de la construcció i demolició externa a l'obra o a
centre de valorartizació o eliminació de residus.
S'inclou el pagament de totes les taxes necessàries per l'eliminació i/o
reciclatge de tot el que s'hagi desmuntat tantes vegades com sigui ne-
cessari 
S'inclouen les ajudes d'obra civil necessàries pel desmuntatge de les
instal·lacions.

1 103,19

Expave02 PA CONNEXIO NOVA INSTAL·LACIO DE PLANTA SOTERRANI 288,90

Connexió de la nova instal·lació d'extracció de la planta soterrani als
conductes existents.

1 288,90

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 10.01........................................................................................... 392,09

EQUIPS10.02

Expave01 UN CLAP-F2. CLIM. AIRLAN FMA-HP 078 17.378,72

Subm. i col. d'unitat de tractament d'aire AIRLAN FMA-HP 078 amb
certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sànd-
wich de 50 mm d'espessor tots 2 amb rotura de pont tèrmic fixats mit-
jançant compressió mecànica per perfil perimetral d’alumini que confe-
reix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueï-
tat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per
xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d’es-
pessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en
absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats
d’alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles
d’obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors me-
tàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb ex-
tracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament
coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat,
reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els
manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de se-
lecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de
cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pa-
teix l’aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els compo-

1 17.378,72
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nents, l’efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrre-
ga, etc. Inclou quadre de força amb tots els elements i proteccions ne-
cessaries per connectar-ho amb una única línia trifàsica d'entrada se-
gons llistat d'elements de força acordat. Amb la següent classificació
segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d’aire (-400 Pa):
L1; Fuites d’aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivi-
tat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del
panell per banda d’octava: 14/9/13/10/24/32/38.  
Característiques tècniques:  
- Disposició: Paral·lel 
- Execució:  Exterior 
- Dimensions (incloent sòcol): 1.576 x 1.852 x 4.652 mm
- Pes: 2.134 kg
- Classificació Energètica del climatitzador:  A 
- Compliment total amb la normativa EU 1253/2014:  2018 
- Panells interiors:  Acer zincat 
- Panells exteriors:  Prepintats RAL 9002 
- Guies interiors:  Acer zincat 
- Aïllament:  Poliuretà (43 kg/m3) 
- Potència sonora a la boca d'impulsió: 55,3 dB(A)
- Potència sonora a la boca de retorn: 55,3 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'aportació exterior: 61,5 dB(A)
- Potència sonora a la boca d'expulsió a l'exterior: 63,8 dB(A)
## CORRENT D’IMPULSIÓ  
# COMPORTA  
- Mides: 815 x 1.210 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,70 m/s
# SILENCIADOR  
- Longitud dels bafles: 500 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 2 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 7,0 14,0 20,0 25,0 23,0
17,0 12,0 
# FILTRE  
- Classe: M6 
- Tipus Miniplegat 
- Profunditat: 98 mm
- Superfície filtrant: 29,80 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 58 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 200 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador: 
129 
- Classe d'eficiència del filtre:  Classe A 
# RECUPERADOR  
- Tipus: Rotatiu de sorció 
- Model: TE AL 13 N v16 C 1 K TR AR 
- Cabal d’aire exterior: 6.044 m3/h
- Temperatura entrada retorn aire a l’hivern: 21,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l’hivern: 50,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l’hivern: 0,1 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l’hivern: 80,0 % Hr
- Rendiment a l’hivern: 74,20 %
- Pèrdua de càrrega a l’hivern: 185 Pa
- Potència recuperada total a l’hivern: 48,40 kW
- Potència recuperada sensible a l’hivern: 31,80 kW
- Potència recuperada latent a l’hivern: 16,60 kW
- Temperatura entrada retorn aire a l'estiu: 24,0 ºC
- Humitat relativa entrada retorn a l'estiu: 50,0 % Hr
- Temperatura entrada aire exterior a l'estiu: 29,7 ºC
- Humitat relativa entrada aire exterior a l'estiu: 62,6 % Hr
- Rendiment a l'estiu: 72,14 %
- Pèrdua de càrrega a l'estiu: 208 Pa
- Potència recuperada total a l'estiu: 48,73 kW
- Potència recuperada sensible a l'estiu: 11,81 kW
- Potència recuperada latent a l'estiu: 36,92 kW
- Comporta de recirculació pel 100% de cabal d'aire:  No 
# BATERIA DE FRED  
- Tipus: Expansió directa 
- Cabal d'aire: 6.044 m3/h
- Velocitat de pas: 2,21 m/s
- Temperatura d'entrada d'aire: 28,1 ºC
- Humitat relativa d'entrada d'aire: 62,8 %
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- Temperatura de sortida d'aire: 15,0 ºC
- Humitat relativa de sortida d'aire: 94,0 %
- Potència total: 52,70 kW
- Potència sensible: 27,10 kW
- Refrigerant R410A 
- Temperatura d'evaporació:  7,0 ºC
- Temperatura de condensació:  50,0 ºC
- Separació d'aletes: 2,1 mm
- Número de files: 5 
- Material aletes: Alumini 
- Material tubs: Coure 
- Safata de condensats: Sí 
# VENTILADOR  
- Número de motoventiladors 1 
- Model: GR40C-ZID.DG.CR 
- Cabal d'aire: 6.044 m3/h
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Pressió dinàmica: 73 Pa
- Pressió total: 918 Pa
- Potència total absorbida pel sistema: 2,30 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor): 66,6 %
- Revolucions del ventilador: 2.400 rpm
- Potència sonora: 86,5 dB(A)
- Rendiment classe IE motor: IE4 
- Potència nominal instal·lada 3,30 kW
# FILTRE  
- Classe: F8 
- Tipus: Bosses rígides 
- Profunditat: 292 mm
- Superfície filtrant: 48,00 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 50 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 300 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador: 
175 
- Classe d'eficiència del filtre:  Classe A 
# SILENCIADOR  
- Longitud dels bafles: 800 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 2 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 5,0 10,0 20,0 29,0 38,0 32,0
22,0 15,0 
## CORRENT DE RETORN  
# FILTRE  
- Classe: M6 
- Tipus Miniplegat 
- Profunditat: 98 mm
- Superfície filtrant: 29,8 m2
- Pèrdua de càrrega inicial: 58 Pa
- Pèrdua de càrrega final: 200 Pa
- Pèrdua de càrrega considerada pel càlcul i disseny del ventilador: 
129 
- Classe d'eficiència del filtre:  Classe A 
# SILENCIADOR  
- Longitud dels bafles: 600 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 2 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 8,0 16,0 23,0 30,0 26,0
18,0 13,0 
# QUADRE ELÈCTRIC / CONTROL  
- Quadre de potència:  Sí 
- Potència elèctrica general d'entrada:  9,00 kW
- Inclou totes les proteccions pels diferents components elèctrics:  Sí,
segons llistat d'elements de força 
- Quadre de control:  No 
- Controlador:  - 
- Inclou tots els elements de camp:  No 
# VENTILADOR  
- Número de motoventiladors 1 
- Model: GR45C-ZIK.DG.CR 
- Cabal d'aire: 6.044 m3/h
- Pressió estàtica disponible: 150 Pa
- Pressió dinàmica: 47 Pa
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- Pressió total: 594 Pa
- Potència total absorbida pel sistema: 1,50 kW
- Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor): 65,7 %
- Revolucions del ventilador: 1.708 rpm
- Potència sonora: 81,9 dB(A)
- Rendiment classe IE motor: IE4 
- Potència nominal instal·lada 2,00 kW
# SILENCIADOR  
- Longitud dels bafles: 500 mm
- Espessor dels bafles: 300 mm
- Número de bafles: 2 
- Atenuació acústica per banda d'octava: 4,0 7,0 14,0 20,0 25,0 23,0
17,0 12,0 
# COMPORTA  
- Mides: 815 x 1.210 mm
- Velocitat de pas del 100% de cabal: 1,70 m/s
S'inclou grúa, plènums d'impulsió i retorn, safata de condensats en
alumini, juntes flexibles per a connexió a conductes, connexions elèc-
triques, connexions de canonades, connexions i desguas de dimen-
sions segons RITE, bancada i suports tipus silenblock segons UNE
100153, posada en funcionament, proves segons RITE i p.p. de mate-
rial auxiliar de muntatge. (CLAP-F2) 

TOTAL 10.02........................................................................................... 17.378,72

CONDUCTES10.03

Ea03pl03 M2 C. PLANXA 0'8 METU+IBR+XAPA 2.143,78

Subm. i col. de conducte de planxa galvanitzada de gruix d'acord amb
norma U.N.E., amb juntes d'unió transversals METU, forrat amb man-
ta de llana de vidre IBR ALUMINI de 55 mm. de gruix i contraxapat
amb planxa galvanitzada de 0'6 mm. S'inclouen p.p. de colzes, panta-
lons, derivacions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E., altres peces,
accessoris i suports.

37 57,94

Ea03pl13 M2 C. PLANXA 0'8 METU+IBR. 3.617,97

Subm. i col. de conducte de planxa galvanitzada de gruix d'acord amb
norma U.N.E., amb juntes transversals tipus METU, aïllat amb filtre
lleuger de fibra de vidre IBR de 80 mm., segellat amb cinta de paper
transparent autoadhesiva. S'inclouen p.p. de colzes, pantalons, deriva-
cions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E., altres peces, accessoris i
suports.

83 43,59

Ea03pl01 M2 C. PLANXA 0'8 METU. 186,90

Subm. i col. de conducte de planxa galvanitzada de gruix d'acord amb
norma U.N.E., amb p.p. de juntes transversals METU. S'inclouen p.p.
de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons
R.I.T.E., altres peces, accessoris i suports.

5 37,38

Ea00thg0 ML TUB HELICOIDAL GALV. 300-0'6 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO. 144,90

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 300 mm. de diàmetre i 0'6
mm. de gruix, forrat exteriorment amb amb manta de llana de vidre
IBR ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves ca-
res amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor.
S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i su-
ports.

5 28,98

Ea00thf7 ML TUB HELICOIDAL GALV. 250-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO. 317,66

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 250 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb amb manta de llana de vidre
IBR ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves ca-
res amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor.
S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i su-
ports.

14 22,69
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Ea00thf5 ML TUB HELICOIDAL GALV. 200-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO. 489,58

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb amb manta de llana de vidre
IBR ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves ca-
res amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor.
S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i su-
ports.

26 18,83

Ea00thf3 ML TUB HELICOIDAL GALV. 150-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO. 503,54

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 150 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb amb manta de llana de vidre
IBR ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves ca-
res amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor.
S'inclouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i su-
ports.

34 14,81

Ea00thf1 ML TUB HELICOIDAL GALV. 125-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINIO. 212,16

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb manta de llana de vidre IBR
ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves cares
amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor. S'in-
clouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

17 12,48

Ea00thf0 ML TUB HELICOIDAL GALV. 100-0'5 mm.+AILLAMENT IBR ALUMINO. 310,24

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 100 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, forrat exteriorment amb manta de llana de vidre IBR
ALUMINIO de 55 mm. de gruix, revestida per una de les seves cares
amb un kraft alumini que actúa com a suport i barrera de vapor. S'in-
clouen p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports.

28 11,08

Ea00th05 ML TUB HELICOIDAL GALV. 200-0'5 mm. 68,34

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons
R.I.T.E i suports.

6 11,39

Ea00th01 ML TUB HELICOIDAL GALV. 125-0'5 mm. 48,96

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons
R.I.T.E i suports.

6 8,16

Ea00th00 ML TUB HELICOIDAL GALV. 100-0'5 mm. 21,99

Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 100 mm. de diàmetre i 0'5
mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons
R.I.T.E i suports.

3 7,33

Ea00fl21 ML TUB DEC FLEXAL ALUDEC de 102 mm. 13,52

Subm. i col. de tub flexible d'alumini tipus DEC-FLEXAL, mod. ALU-
DEC de 102 mm. de diàmetre, format per tres capes d'alumini i dos de
polièster. S' inclouen p.p. d'accessoris de muntatge.

4 3,38

Expave03 UN VENTILACIO DEL FORJAT SANITARI 344,57

Ventilació del forjat sanitari de planta soterrani amb tub de PVC de
125 mm de diàmetre. S'inclou material auxiliar de muntatge.

1 344,57

TOTAL 10.03........................................................................................... 8.424,11
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ELEMENTS DE VENTILACIÓ10.04

Ea34p31300 UN R-01. R. SCHAKO PA2B 1025x125 mm. 812,90

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 1025x125 mm. de la-
mes horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc
i lames d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintu-
ra RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-01)

5 162,58

Ea22fh1100 UN R-02. REIXA EUROCLIMA E-FH 100x100 39,00

Subm. i col. de reixa EUROCLIMA mod. E-FH de 100x100 mm, d'ale-
tes rectes fixes horitzontals a 45º. Fabricada en alumini extruït i anodit-
zat. S'inclou marc i material auxiliar de muntatge. (R-02)

2 19,50

Ea34p30800 UN R-03. R. SCHAKO PA2B 325x125 mm. 815,04

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 325x125 mm. de lames
horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc i la-
mes d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintura
RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-03)

9 90,56

Ea34p31100 UN R-04. R. SCHAKO PA2B 625x125 mm. 121,34

Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 625x125 mm. de lames
horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc i la-
mes d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintura
RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. (R-04)

1 121,34

Ea05sp0100 UN B-01. BOCA ASPIRACIO S&P BOC-100. 39,09

Subm. i col. de boca d'aspiració S&P mod. BOC-100 de 100 mm. S'in-
clou p.p. de tub flexible FLEXAL i material auxiliar. (B-01)

3 13,03

Ea02av08 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 300 mm. 69,06

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 300 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

2 34,53

Ea02av07 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 250 mm. 138,12

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 250 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

4 34,53

Ea02av06 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 200 mm. 58,50

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 200 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

2 29,25

Ea02av03 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 150 mm. 148,44

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 150 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

6 24,74

Ea02av02 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 125 mm. 46,74

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 125 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

2 23,37

Ea02av01 UN COMPORTA DE REGULACIO EUROCLIMA E-AVCDAM DE 100 mm. 224,60

Subm. i col. de comporta de regulació manual EUROCLIMA mod.
E-AVCDAM de 100 mm de diàmetre. Fabricada en xapa galvanitzada.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

10 22,46
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TOTAL 10.04........................................................................................... 2.512,83

AJUDES D'OBRA CIVIL10.05

Ealbvent PA AJUDES PALETA VENTILACIO 860,40

AJUDES DE VENTILACIÓ:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materiales a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

No inclourà:
Bancades d'obra de tipus formigó.
Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils
de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estruc-
tura de l'edifici.
Aixecament de paraments verticals i horitzontals.
Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions.

1 860,40

TOTAL 10.05........................................................................................... 860,40

TOTAL 10......................................................................................................................................... 29.568,15
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11 FONTANERIA

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS11.01

Expaes02 UN DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIO DE FONTANERIA 171,99

Desmuntatgee, enderroc, retirada i trasllat de la instal·lació de FONTA-
NERIA existent a la zona de banys de planta soterrani i els equips as-
sociats a aquesta instal·lació (sanitaris, aixetes, etc.). Inclou totes les
canonades, aïllament i elements associats a aquesta instal·lació, així
com tots els elements de suportació de la instal·lació. Aquesta zona
haurà de quedar completament lliure de qualsevol element associat a
la instal·lació. 
S'inclou lloguer, càrrega i descàrrega en camió i transport de conteni-
dors de 7 m3 de capacitat específics per als diferents tipus de residus
produïts en obres de demolició a abocador específic, a instal·lació de
tractament de residus de la construcció i demolició externa a l'obra o a
centre de valorartizació o eliminació de residus.
S'inclou el pagament de totes les taxes necessàries per l'eliminació i/o
reciclatge de tot el que s'hagi desmuntat tantes vegades com sigui ne-
cessari 
S'inclouen les ajudes d'obra civil necessàries pel desmuntatge de les
instal·lacions.

1 171,99

Expafo01 PA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA D'AFS, ACS i RACS 346,50

Connexió de la nova xarxa d'AFS, ACS i recirculació d'ACS de l'am-
pliació de l'edifici amb la xarxa existent. Inclou el buidat de la instal·la-
ció existent en cas que sigui necessari i la posada en funcionament de
la nova instal·lació i de la existent.

1 346,50

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 11.01........................................................................................... 518,49

EQUIPS11.02

Ef56ym0100 UN BR1. BOMBA WILO YONOS MAXO 25/0'5-10 2120640 471,00

Subm. i col. de bomba circuladora simple d'alta eficiència amb regula-
ció electrònica WILO mod. YONOS MAXO 25/0'5-10. Característiques:
Potència nominal: De 0'005 a 0'19 KW.
Velocitat: De 1000 a 4450 r.p.m.
Tensió: monofàssica 1x230 V, 50 Hz.
Longitud: 180 mm.
Connexió: 1 1/2".
Protecció. IPX4D.
S'inclouen accessoris de connexió hidràulica, elèctrica i material auxi-
liar de muntatge. (BR1)

1 471,00

Efcob020 UN CONNEXIO BOMBA BR1 DN-20 166,19

Subm. i col. de connexió de bomba BR1 a circuit hidràulic formada per:
2 Vàlvules de bola DN-20.
1 Vàlvula de retenció DN-20.
2 Maniguets antivibratoris DN-20.

1 166,19
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1 Filtre colador DN-20.
1 Termòmetre.
2 Manòmetres.
1 Punt de buidat segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de
PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. 
S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge.

Ef23tm14 UN VALVULA T.A. TA-MATIC 3400 20-4565 52 740-521 DN 20 480,76

Subm. i col de vàlvula mescladora termostàtica TOUR ANDERSSON
sèrie TA-MATIC 3400, DN-20. Cos de bronze, PN-10, connexió rosca-
da i amb via de recirculació. Temperatura màxima de treball 90 ºC.
S'inclou material auxiliar de muntatge.

1 480,76

Efcom02000 UN CONNEXIO VALVULA BARREJADORA/DIVERSORA DN-20. 305,35

Subm. i col. de connexió de vàlvula barrejadora/dispersora de 3 vies a
circuit hidràulic, formada per:
3 Vàlvules de bola DN-20.
1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD-20.
2 Filtres coladors DN-20.
1 Vàlvula de seient DN12.
S'inclou aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E., mate-
rial auxiliar de muntatge i regulació de la válvula d'equilibrat d'acord
amb càlculs de cabal i D.F.

1 305,35

TOTAL 11.02........................................................................................... 1.423,30

XARXA PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓ11.03

Ef37f103f ML C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S 10212 32x2.9 + ARMAFLEX
XG-09x032

233,52

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE
sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10212 de 32x2.9 mm. Material fusiolen PP-R.
Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA
B 137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMA-
FLEX mod. XG-09x032, amb p.p. d'adhesiu.

28 8,34

Ef37f203ci ML C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4 MF 70712 32x4.4 + ARMAFLEX
XG-32x032

437,08

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE
sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70712 de 32x4.4 mm. Material fusiolen
PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28,
ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p. d'accessoris i su-
ports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. XG 32x032, amb p.p. d'ad-
hesiu.

28 15,61

Ef37f201ci ML C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4 MF 70708 20x2.8 + ARMAFLEX
XG-32x020

311,36

Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE
sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70708 de 20x2.8 mm. Material fusiolen
PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28,
ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p. d'accessoris i su-
ports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. XG 32x020, amb p.p. d'ad-
hesiu.

28 11,12

Ef04mbad UN V. BOLA 3/4". 16,16

Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/4" de dos vies, PN25.
2 8,08

Ef04mbab UN V. BOLA 3/8". 6,33

Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/8" de dos vies, PN25.
1 6,33
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Ef23th04 UN VALVULA T.A. THERM 15-CT DN-15 ref. 52-720-015 AMB TERMOMETRE 189,28

Subm. i col. de vàlvula de regulació termostàtica TOUR ANDERSSON
mod. THERM 15-CT ref. 52-720-015, de 1/2". Característiques:
Funció de tancament i bloqueig de la consigna.
PN16.
Rang d'ajust de la temperatura de 35 a 80 ºC.
Amb termòmetre.
Pressió diferencial màxima admissible a vàlvula tancada. 10 bar.
Cos en AMETAL.
S'inclou termòmetre material auxiliar de muntatge i regulació de la vàl-
vula d'acord amb càlculs i D.F.

2 94,64

TOTAL 11.03........................................................................................... 1.193,73

XARXA DE DISTRIBUCIÓ SECUNDÀRIA11.04

Expafo02 UN ALIMENTACIO PP BANYS DE PLANTA SOTERRANI 427,20

Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a BANYS DE
PLANTA SOTERRANI, amb canonada de polipropilè SDR11 i SDR
7.4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i
d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropi-
lè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. als trams de
canonada que passin per fals sostre, tub corrugat a les canonades en-
castades, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

2 213,60

Expafo03 UN ALIMENTACIO PP OFFICE DE PLANTA SOTERRANI 284,46

Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a OFFICE DE
PLANTA SOTERRANI, amb canonada de polipropilè SDR11 i SDR
7.4, de diàmetres i gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i
d'acord amb plànols. S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropi-
lè, aïllament ARMAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. als trams de
canonada que passin per fals sostre, tub corrugat a les canonades en-
castades, p.p. d'accessoris, suports i soldadura.

1 284,46

Expafo04 UN ALIMENTACIO PP SALA DE NETEJA 148,74

Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a SALA DE NE-
TEJA, amb canonada de polipropilè SDR11 i SDR 7.4, de diàmetres i
gruixos homologats segons Reglament d'Aigües i d'acord amb plà-
nols. S'inclouran claus de pas d'encastar de polipropilè, aïllament AR-
MAFLEX de gruix d'acord amb el R.I.T.E. als trams de canonada que
passin per fals sostre, tub corrugat a les canonades encastades, p.p.
d'accessoris, suports i soldadura.

1 148,74

TOTAL 11.04........................................................................................... 860,40

SANITARIS I AIXETES11.05

Ef06j004 UN PICA ROCA J-80 A870510801 800x490x155 2C 276,42

Subm. i col. de pica d'acer inoxidable ROCA mod. J-80 ref.
A870510801 de 800x490x155 mm, de 2 cubetes. S'inclouen desguas-
sos, sifó doble, claus seccionadores i tubs flexibles d'alimentació.

2 138,21

Ef05vn02 UN GRIF. ROCA VICTORIA A5A8425C00 PICA. 110,54

Subm. i col. d'aixeta monocomandament mescladora ROCA mod. VIC-
TORIA ref. A5A8425C00 per a pica. Amb canó alt giratori, airejador i
enllaços d'alimentació flexibles.

2 55,27

Ef06fo01 UN LAV. ROCA FORO A327872 400 BLANC 243,04

Subm. i col. de lavabo de taulell circular ROCA mod. FORO ref.
A327872 de 400 mm de diàmetre, color blanc. S'inclouen desguàs, si-
fó cromat, claus seccionadores i tubs flexibles d'alimentació.

2 121,52
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Ef05m201 UN GRIF. ROCA M2 A5A3068C00 LAVABO 305,50

Subm. i col. d'aixeta monocomandament mescladora ROCA mod. M2
ref. A5A3068C00 per a lavabo. Amb airejador, desguas automàtic i en-
llaços d'alimentació flexibles.

2 152,75

Ef06me19 UN W.C. ROCA MERIDIAN A346247 560 BLANC 842,00

Subm. i col. d'inodor ROCA mod. MERIDIAN ref. A346247 suspès, de
560 mm de lingitud, color blanc. S'inclouen accesoris de fixación,
seient i tapa lacats per a inodor, junta d'insonorització SILENT IN
WALL ref. A890063000, conjunt d'instal·lació de tanc encastat DU-
PLO WC COMPACT A890080020 amb cisterna de doble descàrrega,
placa d'accionament del tanc PL1 dual, clau seccionadora, tub flexible
d'alimentació, maniguet o colze flexible d'unió per a evacuació i mate-
rial auxiliar de muntatge.

2 421,00

Ef06gr01 UN ABOCADOR ROCA GARDA A371055000 167,33

Subm. i col. d'abocador ROCA mod. GARDA ref. A371055000 de co-
lor blanc. Amb reixeta, desguàs, peça d'unió, accessoris de fixació i
reixa d'acer inoxidable A526005510.

1 167,33

Ef05br05 UN GRIF. ROCA BRAVA A5A7730C00 PICA/SAFAREIG. 64,63

Subm. i col. d'aixeta amb barrejador exterior ROCA mod. BRAVA ref.
A5A7730C00 per a aigüera o safareig, amb canó superior giratori i ai-
rejador.

1 64,63

TOTAL 11.05........................................................................................... 2.009,46

AJUDES D'OBRA CIVIL11.06

Ealbfont PA AJUDES PALETA FONTANERIA 175,50

AJUDES DE FONTANERIA:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes
amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions.
Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats.
Realització de forats en falsos sostres.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1 175,50

TOTAL 11.06........................................................................................... 175,50

TOTAL 11......................................................................................................................................... 6.180,88
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12 SANEJAMENT

DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS12.01

Expaes03 UN DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIO DE SANEJAMENT. 257,99

Desmuntatgee, enderroc, retirada i trasllat de la instal·lació de SANE-
JAMENT existent a la zona de banys de la planta soterrani i els equips
associats a aquesta instal·lació. Inclou totes les canonades, aïllament
i elements associats a aquesta instal·lació, així com tots els elements
de suportació de la instal·lació. Aquesta zona haurà de quedar com-
pletament lliure de qualsevol element associat a la instal·lació. 
S'inclou lloguer, càrrega i descàrrega en camió i transport de conteni-
dors de 7 m3 de capacitat específics per als diferents tipus de residus
produïts en obres de demolició a abocador específic, a instal·lació de
tractament de residus de la construcció i demolició externa a l'obra o a
centre de valorartizació o eliminació de residus.
S'inclou el pagament de totes les taxes necessàries per l'eliminació i/o
reciclatge de tot el que s'hagi desmuntat tantes vegades com sigui ne-
cessari 
S'inclouen les ajudes d'obra civil necessàries pel desmuntatge de les
instal·lacions.

1 257,99

Expasa01 PA CONNEXIO A LA XARXA DE PLUVIALS EXISTENT 225,00

Connexió de la nova xarxa de pluvials de l'ampliació de l'edifici a la
xarxa de pluvials existent.

1 225,00

Expasa02 PA CONNEXIO A LA XARXA DE FECALS EXISTENT 225,00

Connexió de la nova xarxa de fecals de l'ampliació de l'edifici a la xar-
xa de fecals existent.

1 225,00

Expasa03 PA VENTILACIO DEL POU DE BOMBEIG 406,01

Subm. i col. de la instal·lació de ventilació del pou de bombeig exis-
tent formada per canonada de P.V.C. sèrie B de 110 mm de diàmetre
fins a la coberta i vàlvula d'aireació MAXIVENT a l'extrem superior.

1 406,01

Expasa04 PA CONNEXIO DE LA CAMBRA-BUFA AMB EL POU DE BOMBEIG 316,80

Connexió de la recollida de les aigües provinents de la filtració acumu-
lada a la cambra bufa amb el pou de bombeig existent.

1 316,80

Expanota01 NOTES GENERALS 0,00

Notes:
- S'haurà de fer una visita prèvia a la valoració dels treballs realitzar
amb l'objectiu d'evitar posteriors reclamacions en la fase d'obra.
- L'edifici actualment està en funcionament i en el transcurs de l'execu-
ció dels treballs d'aquest projecte ha de seguir essent així, el client po-
drà condicionar el moment de realitzar les actuacions.
- Tots els treballs s'hauran de realitzar de manera que no afectin al
normal funcionament de l'edifici al qual donen servei.
- Els treballs es realitzaran preferentment a les hores de menys afecta-
ció al bon funcionament de l'activitat que es realitza a l'edifici (s'in-
clouen treballs en horaris nocturns i de cap de setmana) i sempre amb
absoluta coordinació amb els responsables del manteniment de l'edifi-
ci.
- Les marques a instal·lar estaran d'acord amb les existents a l'edifici.
En aquest document s'han considerat unes determinades marques
que poden no coincidir amb les instal·lades actualment.

1 0,00

TOTAL 12.01........................................................................................... 1.430,80
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

EQUIPS12.02

Ef58sx01 UN ESTACIO ELEVADORA ABS SANIMAX MF 324-1 WKS. 07565124. 1.093,28

Subm. i col. d'estació elevadora ABS mod. SANIMAX MF 324 WKS10
per a aigües residuals, prefabricada i complerta, per ser instal·lada al
nivell del terra. Equipada amb bomba de funcionament automàtic. Ca-
racterístiques:
Diàmetre de sortida. 40 mm.
Motor. 220-240 V, monofàssic.
Velocitat del motor. 2900 r.p.m.
Potència absorvida. 830 W.
S'inclouen kit d'alarma NSM05, 3 m. de cable elèctric i material auxi-
liar de muntatge.

2 546,64

TOTAL 12.02........................................................................................... 1.093,28

XARXA DE FECALS12.03

Ef37va16 ML C. ITALSAN PP VS0500109 125 mm 450,40

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 125 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

16 28,15

Ef37va15 ML C. ITALSAN PP VS0500089 110 mm 534,29

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 110 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

23 23,23

Ef00pb04 ML CANONADA P.V.C. B 75 mm. SUP. 117,63

Subm. i col. de canonada de P.V.C. B de 75 mm. segons norma
UNE-EN 1329-1, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclouen p.p. de re-
gistres i ventilacions terminals.

9 13,07

TOTAL 12.03........................................................................................... 1.102,32

XARXA DE PLUVIALS12.04

Ef37va09 ML C. ITALSAN TRIPLUS 200 mm 1.928,78

Subm. i col. de canonada de polipropilè insonoritzat per a sanejament
ITALSAN sèrie TRIPLUS de 200 mm. S'inclouen p.p. d'accessoris i su-
ports.

23 83,86

Ef37va17 ML C. ITALSAN PP VS0500129 160 mm 334,89

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 160 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

9 37,21

Ef37va16 ML C. ITALSAN PP VS0500109 125 mm 168,90

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 125 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

6 28,15

Ef37va15 ML C. ITALSAN PP VS0500089 110 mm 1.417,03

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 110 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

61 23,23

TOTAL 12.04........................................................................................... 3.849,60
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

XARXA CONDENSATS12.05

Ef37va11 ML C. ITALSAN PP VS0501029 40 mm 353,80

Subm. i col. de canonada de polipropilè per a sanejament ITALSAN
gamma PP de 40 mm. S'inclou p.p. d'accessoris i suports.

29 12,20

Ef37va01 ML C. ITALSAN TRIPLUS 32 mm 599,40

Subm. i col. de canonada de polipropilè insonoritzat per a sanejament
ITALSAN sèrie TRIPLUS de 32 mm. S'inclouen p.p. d'accessoris i su-
ports.

45 13,32

Expasa05 UN CORBA SIFONICA PP 40 mm 291,68

Subm. i col. de corba sifònica de PP de 40 mm de diàmetre. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

16 18,23

TOTAL 12.05........................................................................................... 1.244,88

PETITES EVACUACIONS12.06

Expasa06 UN SANEJAMENT PP BANYS PLANTA SOTERRANI 197,20

Subm. I col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de BANYS DE
PLANTA SOTERRANI, amb canonada de Polipropilé insonoritzat, de
Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres, ventilacions termi-
nals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

2 98,60

Expasa07 UN SANEJAMENT PP OFFICE 01 PLANTA SOTERRANI 64,76

Subm. I col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües d'OFFICE 01 DE
PLANTA SOTERRANI, amb canonada de Polipropilé insonoritzat, de
Ø homologats segons plànols. S'inclouen registres, ventilacions termi-
nals i p.p. de material auxiliar de muntatge.

1 64,76

Expasa08 UN SANEJAMENT PP SALA DE NETEJA 47,76

Subm. I col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de SALA DE NETE-
JA, amb canonada de Polipropilé insonoritzat, de Ø homologats se-
gons plànols. S'inclouen registres, ventilacions terminals i p.p. de ma-
terial auxiliar de muntatge.

1 47,76

TOTAL 12.06........................................................................................... 309,72

REIXES, CLAVEGUERONS I BONERES12.07

Ef02ac06 UN CLAVEGUERO ACO SELECT 250 250x250 SORTIDA V DN100 SC414404 922,60

Subm. i col. de clavegueró ACO gamma SELECT 250 ref. SC414404
construït en acer inoxidable AISI 304, de 250x250 mm, amb sortida
vertical DN100, reixa ranurada amb fixació. Cistell inclòs. Segons EN
1253. S'inclou material auxiliar de muntatge.

7 131,80

Ef31be09 UN TAPA BENITO HIDRA B1 TH40 DE 390x390 mm. B125. 42,18

Subm. i col. de conjunt format per marc i tapa d'arqueta de fosa BENI-
TO sèrie HIDRA B1 mod. TH40, classe B-125, tapa de 390x390 mm.
S'inclou material auxiliar per al seu muntatge.

2 21,09

Ef30ac51 ML CANAL ACO DRAIN SELF SELF 100 H5.5+REIXA PASARELA INOX A15 00304437. 1.068,20

Subm. i col. de conjunt ACO gamma SELF100 format per canal de 5'7
cm d'alçada i reixa tipus PASARELA inoxidable classe A15. S'inclou
material auxiliar de muntatge.

20 53,41

Ef02jm05 UN CLAVEGUERO SIFONIC JIMTEN S-246. 250x250 24080 35,08

Subm. i col. de clavegueró sifònic JIMTEN Mod. S-246 ref. 24080, de
P.V.C. amb reixeta de 250x250 mm en P.V.C. i sortida vertical de
90/110 mm de diàmetre. Inclosa p.p. d'accessoris de muntatge.

2 17,54
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL 12.07........................................................................................... 2.068,06

AJUDES D'OBRA CIVIL12.08

Ealbsane PA AJUDES PALETA SANEJAMENT 297,90

AJUDES DE SANEJAMENT:
L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.la-
ció completament acabada. Inclou:
Replanteig i marcatge en obra abans d'executar.
Obrir i tapar regates.
Obrir i rematar forats en paraments.
Col.locació i muntatge de passamurs.
Fixació dels suports.
Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions.
Descàrrega i elevació de materials a obra.
Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'a-
quests treballs.

1 297,90

TOTAL 12.08........................................................................................... 297,90

TOTAL 12......................................................................................................................................... 11.396,56
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

13 PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC

Eprotpas UN PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC 4.698,00

Subm. i col. de instal.lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL
FOC de totes les instal.lacions, que inclou:
Segellat de passos elèctrics.
Segellat de passos de canonades no inflamables.
Recobriment de conducte de xapa galvantizada.
Segellat perimetral de comportes tallafocs.
Segellat de passos de canonades inflamables.
Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i
no inflamables.
Segellat de las juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'al-
ta densitat i segelladors elàstics.
Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessaries.
Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 excepte el se-
gellat de juntes de dilatació de 80 mm. mitjançant llana de roca d'alta
densitat i segelladors elàstics per aconseguir RF-240.

NOTA:
Totes les actuacions estaran d'acord al que s'estableix en el projecte
d'activitats.

1 4.698,00

TOTAL 13......................................................................................................................................... 4.698,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 251.465,70
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CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

CAPÍTOL RESUM IMPORT

01 ELECTRICITAT............................................................................................................................................................... 56.455,40
01.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 0,00
01.02 XARXA DE TERRES................................................................................................................... 390,87
01.03 CANALITZACIONS I LINIES PRINCIPALS................................................................................ 2.633,10
01.04 QUADRES ELÈCTRICS ............................................................................................................. 13.841,62
01.05 CIRCUITS D'ENLLUMENAT I FORÇA....................................................................................... 2.582,68
01.06 LLUMINÀRIES............................................................................................................................. 32.108,95
01.07 MECANISMES ............................................................................................................................ 2.212,58
01.08 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 1.605,60
01.09 LEGALITZACIONS...................................................................................................................... 1.080,00

02 CABLEJAT ESTRUCTURAT I TELEFONIA ................................................................................................................. 14.015,84
02.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 0,00
02.02 RACKS ........................................................................................................................................ 1.214,10
02.03 CABLES I CANALITZACIONS.................................................................................................... 2.350,97
02.04 ELEMENTS DE CAMP ............................................................................................................... 451,68
02.05 EQUIPS WI-FI ............................................................................................................................. 766,80
02.06 ESCOMESA DE FIBRA AJUNTAMENT .................................................................................... 9.109,89
02.07 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 122,40

03 TELEVISIÓ ...................................................................................................................................................................... 534,24
03.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 45,00
03.02 CABLES I CANALITZACIONS.................................................................................................... 395,92
03.03 ELEMENTS DE CAMP ............................................................................................................... 39,32
03.04 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 54,00

04 CONTROL ....................................................................................................................................................................... 22.341,23
04.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 483,30
04.02 BMS ............................................................................................................................................. 11.206,68
04.03 VRV.............................................................................................................................................. 10.014,05
04.04 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 637,20

05 SEGURETAT................................................................................................................................................................... 2.395,60
05.01 INTRUSIÓ.................................................................................................................................... 1.654,10

05.01.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............. 225,00
05.01.02 CABLES I CANALITZACIONS.................................................................................... 385,45
05.01.03 ELEMENTS DE CAMP................................................................................................ 1.043,65

05.02 C.T.T.V......................................................................................................................................... 669,50
05.02.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............. 99,00
05.02.02 CABLES I CANALITZACIONS.................................................................................... 156,09
05.02.03 ELEMENTS DE CAMP................................................................................................ 414,41

05.03 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 72,00
06 MEGAFONIA................................................................................................................................................................... 1.329,86

06.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 202,50
06.02 CABLES I CANALITZACIONS.................................................................................................... 927,39
06.03 ELEMENTS DE CAMP ............................................................................................................... 141,47
06.04 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 58,50

07 DETECCIÓ D'INCENDIS ................................................................................................................................................ 14.162,31
07.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 0,00
07.02 CENTRAL.................................................................................................................................... 2.711,02
07.03 CABLES I CANALITZACIONS.................................................................................................... 2.297,49
07.04 ELEMENTS DE CAMP ............................................................................................................... 8.742,50
07.05 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 411,30

08 EXTINCIÓ D'INCENDIS.................................................................................................................................................. 2.040,91
08.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 247,50
08.02 XARXA DE DISTRIBUCIÓ.......................................................................................................... 955,64
08.03 B.I.E. ............................................................................................................................................ 609,87
08.04 EXTINTORS ................................................................................................................................ 166,70
08.05 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 61,20

09 CLIMATITZACIÓ............................................................................................................................................................. 86.346,72
09.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 0,00
09.02 UNITATS EXTERIORS ............................................................................................................... 29.600,48
09.03 CANONADES I VÀLVULES........................................................................................................ 21.862,88
09.04 UNITATS INTERIORS ................................................................................................................ 22.730,58
09.05 CONDUCTES.............................................................................................................................. 3.145,56
09.06 ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ .............................................................................................. 4.595,42
09.07 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 2.431,80
09.08 LEGALITZACIONS...................................................................................................................... 1.980,00

10 VENTILACIÓ ................................................................................................................................................................... 29.568,15
10.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 392,09
10.02 EQUIPS ....................................................................................................................................... 17.378,72
10.03 CONDUCTES.............................................................................................................................. 8.424,11
10.04 ELEMENTS DE VENTILACIÓ .................................................................................................... 2.512,83
10.05 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 860,40

11 FONTANERIA ................................................................................................................................................................. 6.180,88
11.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 518,49
11.02 EQUIPS ....................................................................................................................................... 1.423,30
11.03 XARXA PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓ ..................................................................................... 1.193,73
11.04 XARXA DE DISTRIBUCIÓ SECUNDÀRIA................................................................................. 860,40
11.05 SANITARIS I AIXETES ............................................................................................................... 2.009,46
11.06 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 175,50

12 SANEJAMENT................................................................................................................................................................ 11.396,56
12.01 DESMUNTATGE I ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS............................. 1.430,80
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RESUM DE PRESSUPOST
CENTRE DE FORMACIÓ. FASE 2

CAPÍTOL RESUM IMPORT

12.02 EQUIPS ....................................................................................................................................... 1.093,28
12.03 XARXA DE FECALS ................................................................................................................... 1.102,32
12.04 XARXA DE PLUVIALS................................................................................................................ 3.849,60
12.05 XARXA CONDENSATS.............................................................................................................. 1.244,88
12.06 PETITES EVACUACIONS.......................................................................................................... 309,72
12.07 REIXES, CLAVEGUERONS I BONERES.................................................................................. 2.068,06
12.08 AJUDES D'OBRA CIVIL.............................................................................................................. 297,90

13 PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC................................................................................................................... 4.698,00

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 251.465,70

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  DOS-CENTS CINQUANTA-UN MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC
EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

Girona,  6 febrer 2018
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