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DD. DADES GENERALS

DD.1 CONTINGUT DE L’ENCÀRREC

Abast de la intervenció

El present projecte té com a abast l’Assistència Tècnica a la redacció del Projecte executiu de
l’adequació de l'Aparcament Públic Soterrat de Moià.

L’encàrrec inclou la redacció del projecte TEXT REFÓS PROJECTE EXECUTIU, MODIFICACIÓ
NO SUBSTANCIAL I MILLORES DEL APARCAMENT PÚBLIC SOTERRAT DE MOIÀ. 

El  present  projecte  fa  una  modificació  no  substancial  i  millores  del  projecte  d’Adequació  de
l’Aparcament  Públic  soterrat  de  Moià  redactat  per  MCM  Enginyeria,  per  l’enginyera  Montse
Carbobnell i Mané,  en data desembre del 2021.

Abast de la documentació a presentar

El present projecte contempla la redacció de la memòria, la documentació gràfica, el pressupost
aproximat, i una sèrie de documents complementaris per una correcta comprensió del projecte.

DD.2 IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE.

Projecte:

Títol  del  projecte:  TEXT  REFÓS  MODIFICACIÓ  NO  SUBSTANCIAL  I  MILLORES  DEL
APARCAMENT PÚBLIC SOTERRAT DE MOIÀ

Emplaçament: Illa amb els carrers Sta Magdalena, Jacint Vilardell i la Tosca. Moià ( 08180)

Promotor/s:

Entitat Ajuntament de Moià 
NIF P-0813700B
Representat per Sr. Dionís Guiteras 
NIF 52146508-B
Adreça Plaça de Sant Sebastià núm. 1
Municipi Moià 
Codi Postal 08180

Projectista/es:

Empresa OFI-7 ENGINYERIA, S.L 
NIF B60987401
Enginyer Tècnic Industrial Joan Casals Artigas 
NIF 39308292G
Col·legiat 18.065 del CETILL
Adreça Carrer Bonsuccés, 1, 1 er
Municipi Manresa 
Codi Postal 08241
Correu electrònic ofi7@ofi7.com 
Telèfon 93.872.73.72
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DD.3 DADES GENERALS COMPLEMENTÀRIES DEL PROJECTE

Dades de contractació de subministraments i serveis

Projecte: TEXT REFÓS MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL I MILLORES DEL APARCAMENT
PÚBLIC SOTERRAT DE MOIÀ

Títol  del  projecte:   TEXT  REFÓS   MODIFICACIÓ  NO  SUBSTANCIAL  I  MILLORES  DEL
APARCAMENT PÚBLIC SOTERRAT DE MOIÀ

Emplaçament: Illa amb els carrers Sta. Magdalena, Jacint Vilardell i la Tosca
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Sanejament:

Localització xarxa publica Carrer la Tosca
Sistema separatiu / unitari No es necessari permís d’abocament per cabals inferiors 6.000 m3/any

Aigua sanitària: Xarxa d’aigua potable

Cabal de càlcul 1,44 m3/h
Cabal d’instal·lació 1,44 m3/h
Diàmetre de connexió de servei Ramal 25 mm
Posició de comptador Carrer la Tosca

Aigua xarxa protecció contra incendis: Xarxa de Bies
Cabal a contractar m3/h de 10 a 25 m3/h
Cabal de càlcul 12 m3/h
Cabal d’instal·lació 12 m3/h
Diàmetre de connexió de servei Ramal 60 mm
Posició de comptador Carrer la Tosca

Electricitat:
Potència a contractar 90 kW
Potència de Reserva 20 kW
Posició connexió de servei C/ La Tosca
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD.1 Objecte del projecte

Aquest projecte executiu té per objecte la definició dels criteris, que serveixin per a l’ adequació de
l’Aparcament Públic soterrat de Moià situat a la illa dels carrers Sta. Magadalena, Jacint Vilardell i
la Tosca. En aquest document es justifiquen els objectius principals de la proposta, tant siguin
funcionals, formals, constructius, energètics, o de facilitat de manteniment i gestió.

MD.2 Antecedents

MD 2.1 Requisits normatius

La proposta compleix les determinacions que fan referència al planejament vigent. Així mateix, el
projecte compleix els requisits i exigències bàsiques de qualitat de l’edificació així com de la resta
de normativa tècnica d’àmbit estatal, autonòmic i local que pertoqui en cada cas

MD 2.2 Requisits derivats de l’encàrrec

El projecte s’ajusta als requisits derivats dels criteris específics funcionals de l’ Ajuntament de
Moià.

MD 2.3. Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic

MD 2.3.1 Dades de l’entorn:
 La situació del futur aparcament, es situa al Municipi de Moià (Moianès), en concret al centre de
la ciutat, en edificació existent a l’illa dels carrers Jacint Vilardell, Sta. Magdalena i la Tosca; al
soterrani del CAP.
 Les coordenades UTM, son: X:424972; Y : 4629191
 L’emplaçament no està pròxim a cap massa forestal significativa.
 Els  vials  d’accés:  son  el  carrer  Jacint  Vilardell,  Sta.  Magdalena  i  la  Tosca.  Sent  la  seva
urbanització completa en el referent a la seva urbanització, al serveis de subministrament d’aigua,
clavegueram, electricitat, accessos rodats pavimentats i encintat de voreres.
 El projecte no està ubicat en zona considerada inundable segons el plànol de protecció civil de
la Generalitat de Catalunya.
 Les condicions de les edificacions veïnes no afecten al projecte.

MD 2.4. Preexistències.

L’edificació  on  està  previst  la  ubicació  de  l’Aparcament  Públic  soterrat  de  Moià  és  existent,
corresponent al projecte bàsic i d’execució del centre d’Assistència Primària, Aparcament Soterrat
i Urbanització de Plaça Pública amb número de visat 2008013985 del 6 d’agost de 2008.
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MD. 3 Descripció del projecte

MD 3.1 Descripció general del projecte en relació a l‘entorn i dels espais exteriors

MD 3.1.1 Configuració general i implantació del projecte en relació a l’entorn

L’aparcament, es situa en els terrenys de l’illa formada pels carrers de La Tosca, Jacint Vilardell,
Santa Magdalena i passatge Orriols, de 2.584,45 m2 .

L’edificació en aquest terreny és a 5 nivells:
 Planta 1: CAP de Moià amb una superfície construïda de 344,50 m² ( no objecte d’aquest

projecte ).
 Planta 0: CAP de Moià amb una superfície construïda de 621,75 m² i es troba a nivell de

carrer;  la  resta de superfície  a aquest  nivell  es destinada a plaça pública.  (no objecte
d’aquest projecte ). També hi ha un accés de vianants a l’aparcament.

 Planta -1: Aparcament amb una superfície construïda de 2.395,08 m2
 Planta -2: Aparcament amb una superfície construïda de 2.271,84 m2
 Planta -3: Sense ús amb una superfície construïda de 2.271,84 m2 ( no objecte d’aquest

projecte ).

Hi ha 4 accessos a l’aparcament:
 Accés de vianants no adaptat pel carrer Santa Magdalena amb comunicació amb Planta

-1.
 Accés de vianants adaptat pel carrer Jacint Vilardell  a nivell  de Planta 0 ( per la plaça

pública ).
 Entrada de Vehicles pel carrer de la Tosca que comunica amb planta -1.
 Sortida de vehicles pel carrer Santa Magdalena.

No es modifica res de les condicions actuals d’edificació.

MD 3.1.2 Ordenació i urbanització dels espais exteriors del projecte

No modifica ni l’ordenació i urbanització dels espais exteriors.

MD 3.1.3 Descripció bàsica dels sistemes constructius dels espais exteriors

No  estar  previst  cap  intervenció  en  espais  exteriors.  Únicament  la  contractació  de
subministraments.
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MD 3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística.

Segons Registre de planejament urbanístic de Catalunya, no hi ha cap modificació de planejament
urbanístic posterior a la data de visat del projecte executiu de l’edificació.

DADES URBANÍSTIQUES

Projecte:

Títol del projecte: TEXT REFÓS  MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL I MILLORES 
DEL APARCAMENT PÚBLIC SOTERRAT DE MOIÀ

Emplaçament: Illa formada pels carrers de La Tosca, Jacint Vilardell, Santa 
Magdalena i passatge Orriols

Dades urbanístiques:

Planejament general vigent Pla general d’ordenació

Data d’aprovació 4/05/1983

Planejament complementari 
vigent 

Modificació puntual 1/2005 del Pla general d'ordenació relativa al 
canvi de qualificació
d'equipaments respecte a dos terrenys de sòl urbà

Data d’aprovació 06/07/2006

Classificació urbanística Sòl urbà consolidat

Qualificació del sòl Equipaments

Usos previstos pel 
planejament 

Aparcaments en el subsòl, permetent l’accés pel carrer la Tosca

MD 3.3 Descripció de l’edifici. Programa funcional i usos previstos. Descripció bàsica dels 
sistemes constructius.

MD 3.3.1 Configuració general

L’aparcament, es situa en els terrenys de l’illa formada pels carrers de La Tosca, Jacint Vilardell,
Santa Magdalena i Passatge Orriols, de 2.584,45 m2 .

Es tracta d’una edificació existent concebuda ja per que el subsòl tingués ús d’aparcament.

L’edificació existent és a 5 nivells:
 Planta 1: CAP de Moià amb una superfície construïda de 344,50 m².
 Planta 0: CAP de Moià amb una superfície construïda de 621,75 m². Aparcament de 40,20

m2 .La resta de superfície a aquest nivell es destinada a plaça pública.
 Planta -1: Aparcament amb una superfície construïda de 2.422,15 m2

 Planta -2: Aparcament amb una superfície construïda de 2.349,90 m2

 Planta -3: Sense ús amb una superfície construïda de 2.349,90 m2
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La zona d’aparcament té 4 accessos:
 Accés de vianants no adaptat pel carrer Santa Magdalena amb comunicació amb Planta -1
 Accés de vianants adaptat pel carrer Jacint Vilardell  a nivell  de Planta 0 ( per la plaça

pública )
 Entrada de Vehicles pel carrer de la Tosca que comunica amb planta -1
 Sortida de vehicles pel carrer Santa Magdalena.

L’objectiu  del  projecte  és  adequar  aquesta  infraestructura,  dotant-la  de  les  instal·lacions
necessàries pel seu funcionament així com l’acondicionament d’elements constructius com son els
paviments, tancaments interiors i sectoritzacions com es detallen en aquest document.

MD 3.3.2 Programa funcional

El programa funcional del projecte és el propi d’un Aparcament Públic, amb gestió Municipal, on
els usuaris accediran agafant un ticket amb registre d’hora d’entrada i a la sortida es pagarà pel
temps d’estacionament.
De les 3 plantes per aparcament existents en l’edifici,  son objecte d’aquest projecte només la
planta -1 i planta -2, així com l’accés a l’aparcament que es troba a planta 0.

Els usos per planta son:
 Planta 0: Serveis comuns i escales
 Planta  -1:  Aparcament,  circulació,  zones  comuns,  magatzem,  estació  transformadora,

serveis, rampes, escales, local tècnic, centre de control i zona d’equip de pressió d’aigua
del Cap.

 Planta -2: circulació, zones comuns, magatzem, rampes i escales.

MD 3.3.3 Descripció bàsica de les solucions adoptades en els sistemes constructius de
l’edifici.

Sistema estructural:

Descripció general
Constructivament  és  una  edificació  amb  murs  de  contenció  de  formigó  armat,  amb  forjats
reticulars al sostre de la plaça i de llosa massissa a la resta, amb dues rampes de comunicació
entreplantes  una  en  sentit  ascendent  i  un  altre  en  sentit  descendent,  formant  un  únic  sector
d’incendis.

Requisits del sistema estructural
Tota l’estructura compleix amb les exigències bàsiques de Seguretat Estructural definides en el
Codi  Tècnic  de  l’Edificació  (CTE,  DB  SE)  segons  projecte  bàsic  i  d’execució  del  centre
d’Assistència Primària, Aparcament Soterrat i Urbanització de Plaça Pública amb número de visat
2008013985 del 6 d’agost de 2008.
La intervenció del projecte en aquest àmbit consistirà en la reconstrucció del forjat corresponent al
forat de la grua.

Envolvent i acabats exteriors.
Els materials i sistemes de tancament exterior hauran de complir els requeriments del CTE, i les
solucions no recollides en CTE, hauran de disposar d’un document reconegut del CTE o en el seu
defecte , de la corresponent acreditació emesa per una entitat certificadora competent.
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Manyeria exterior. Portes.
L’abast del projecte en aquest àmbit serà la ubicació de portes automatitzades tant per l’accés
com la sortida de vehicles i porta ventilada de relliga per l’accés de vianants des del C/ Santa
Magadlena.

Compartimentació i acabats interiors
Els materials i sistemes de tancaments interiors hauran de complir els requeriments del CTE, i les
solucions no recollides en CTE, hauran de disposar d’un document reconegut del CTE o en el seu
defecte, de la corresponent acreditació emesa per una entitat certificadora competent.

Elements de compartimentació.
A nivell general la compartimentació vertical es realitza a partir de les necessitats d’espais, com
son  els  serveis,  vestíbuls  d’independència,  ubicació  del  quadre  elèctric,  zona  de  personal  i
magatzems. Els requeriments son pels serveis com a local humit i a la resta per la consideració
del risc d’incendi que representen i la seva sectorització respecte la resta d’espais.

En els locals humits o susceptibles de condensació, s’opta per parets de totxana, arrebossades
amb morters i enrajolat. A la resta d’espais amb parets ceràmiques arrebossats per dues cares fins
obtenir el nivell de resistència al foc necessari.

Les portes d’accés a aquests locals amb risc d’incendi o de sectorització seran metàl·liques, amb
bastiments també metàl·lics, amb resistència al foc la meitat de la necessària a les parets. El detall
d’aquestes resistències al foc i la seva justificació es troben en el document annex referent al
projecte tècnic de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

La planta -3 , no objecte d’aquest projecte, quedarà sectoritzada respecte l’activitat en qualsevol
punt  de comunicació amb les altres plantes.  La solució projectada és amb element ceràmic i
arrebossat. La porta d’accés per manteniment a aquesta planta serà de tipus metàl·lica amb la
resistència al foc que li correspon segons projecte tècnic.

Compartimentació interior horitzontal
Paviments.- La pavimentació de les escales i vestíbuls d’independència serà a base de terratzo llis
col·locat  a truc de maceta amb morter  de ciment  1:6per a ús interior  intens.  Rebaixat,  polit  i
abrillantat.
A la zona d’aparcament i circulació el paviment serà polit i abrillantat amb 3 capes de nanosilicat
de liti. Les rampes seran polides.

Condicionaments, instal·lacions i serveis: relació de les infraestructures de serveis; dotació
d’instal·lacions i serveis de l’edifici i esquemes generals de funcionament  .  

Subministrament d’aigua.
L’escomesa de la xarxa d’aigua freda es realitza a través de la xarxa pública d’aigües de Moià. El
comptador  es  trobarà situat  dins  una arqueta  soterrada registrable  juntament  amb els  equips
normatius de la Cia d’aigües. Quedarà situada en la zona de l’accés i amb alimentació d’aigua des
del Carrer la Tosca.
També  s’ha  previst  una  escomesa  d’aigua  independent  per  a  la  xarxa  de  boques  d’incendi.
L’arqueta soterrada es trobarà al costat de l’arqueta d’aigua. El cabal de la xarxa serà capaç de
subministrar aigua simultàniament a 2 boques d’incendi de 25 mm durant 1 hora, cabal necessari:
12 m3/h.
Els cabals instantanis que s’han de garantir als diferents aparells sanitaris seran:

lavabo: 0,05 l/s;
inodor amb tanc: 0,1 l/s
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El número d’elements connectats son:
2 lavabos
2 wc

Considerant un coeficient de simultaneïtat de 1 a la instal·lació el cabal instantani serà de 1,08
m3/h.
La instal·lació s’ha projectat amb tub de Cu
Els diàmetres de la instal·lació de lampisteria no seran inferiors a les taules de diàmetres indicats
en la C, DB-HS4.

La taula 4.2 indica els diàmetres mínims per a les derivacions a cada aparell:

Tipus d’aparell Diàmetre nominal 
Tub acer 

Diàmetre nominal
Tub coure / plàstic

Lavabo ½” 12

Inodor amb cisterna ½” 12

La taula 4.3 indica els diàmetres mínims dels diferents trams de la xarxa de subministrament:

Tram considerat Diàmetre nominal
Tub acer

Diàmetre nominal
Tub coure / plàstic

Alimentació a estances humides privades: 
Bany, lavabo, cuina

¾” 20

Alimentació a derivació particular:
Habitatge, apartament, local comercial

¾” 20

Columna (muntant/baixant) ¾” 20

Distribuïdor principal 1” 25

Els gruixos d’aïllament de la xarxa d’aigua freda compliran el Rite vigent.

Sanejament. Evacuació d’aigües.
L’escomesa o punt  de connexió serà al Carrer la Tosca i que servirà per la recollida d’aigües
residuals pròpies de l’equipament. 
La posició del punts d’evacuació d’aigua es troba a cota inferior al punt de connexió de la xarxa
pública  per  això  el  sistema escollit  és amb inodors equipats  amb triturador  i  bombejador  per
evacuació d’aigües negres de l’inodor i grises pel lavabo.
Els diàmetre de canonades son els determinats pel fabricants dels inodors.

Sistemes de ventilació.
Hi haurà tres sistemes de ventilació:
Amb extracció i admissió mecànica que s’aplicarà a l’aparcament amb un cabal d’extracció de 150
l/s per plaça i un cabal d’impulsió de 120 l/s per plaça. El sistema s’activarà per detector de CO.
A la planta -1 en la que es pot garantir l’aportació d’aire per les obertures existents i el cabal total
d’extracció serà de 10,8 m3/s;a la planta -2 el cabal d’extracció forçat serà de 11,55 m3/s i el
d’admissió de 9,24 m3/s La distribució d’aire d’aportació i extracció es farà per conductes vistos de
xapa del tipus E300 60 i els ventiladors/extractors del tipus F300 60.
Amb ventilació natural a les escales protegides amb tubs per entrada i sortida d’aire de 50cm2/m3
Amb ventilació mitjançant obertures de pas amb reixa de 70 cm2 als Magatzems.
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Càlculs
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Electricitat.
L’edifici disposarà d’una escomesa en baixa tensió de potència 90 kW. L’escomesa general es
situa en nínxol existent a la façana del carrer la Tosca, tocant a l’entrada de vehicles.
La instal·lació elèctrica es realitzarà d’acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió vigent
Reial Decret 842/2002 i de les seves instruccions tècniques complementàries, en especial de la
ITC-BT-28 referent a locals de pública concurrència.
Es preceptiva la instal·lació de doble subministrament, per això s’ha projectat un subquadre de
socors que s’alimentarà d’una escomesa de 20 kW.
Tots  els  circuits  parteixen  del  mateix  interruptor  general  de  comandament  i  protecció,  sense
interposició d’aparells que transformin el corrent, i cada circuit estarà protegit per separat contra
sobreintensitats.
La distribució dels traçats principals es farà amb safata metàl·lica vista en el tram de P-1 indicat en
el plànol. Per la resta de trams la instal·lació serà vista amb tub de plàstic de diàmetre d’acord el
nombre de conductors que passin pel seu interior i de les seccions dels mateixos.
Com a norma general, un únic tub contindrà conductors d’un mateix i únic circuit, no obstant podrà
contenir conductors de diferents circuits si tots els conductors tinguin el mateix aïllament.
La distribució de quadres elèctrics es:
Quadre General, del que penjarà el subquadre de recàrrega de vehicles elèctrics 
Quadre  de  Subministrament  Complementari  del  que  penjarà  el  subquadre d’ascensor.  D’aquí
s’alimentarà l’enllumenat d’emergència, el sistema de ventilació la central d’incendis i la de CO.
Es projecten 4 punts dobles de recàrrega de vehicles. Aquests seran de 22 kW per proporcionar
un corrent màxim de 32 A.
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Les canalitzacions elèctriques es disposaran de manera que en tot moment es pugui controlar el
seu aïllament, localitzar i reparar les parts avariades i, arribat el moment, canviar en cas que sigui
necessari els conductors deteriorats.
Les línies estaran formades per conductors del tipus RZ1-K 0.6/1 KV .
La il·luminació interior s’adequarà a la normativa (CTE DB HE3) d'Eficiència energètica de les
instal·lacions d'il·luminació i a la resta de normativa vigent que sigui d'aplicació.
Els nivells d’il·luminació requerits son:
Passadissos: 75 lux mínim
Rampes, Sortides i Entrades: 300 lux mín.
La il·luminació interior s’ha de realitzar mitjançant equips leds estancs IP65.
Les instal·lacions d’enllumenat especial, de senyalització i evacuació s’han de realitzar d’acord
amb la CTE DB SU i amb el REBT ITC-BT-28. És realitzaran mitjançant aparells autònoms que
il·luminin  locals  i  vies  d'evacuació  fins  a  la  sortida  i  que  garanteixin  un  temps  mínim  de
funcionament d'1 hora. 

Sistemes de transport 
Es  preveu  ascensor  elèctric  de  4  parades  per  a  6  persones  adaptat  per  a  persones  amb
minusvalia.

Protecció contra incendi
S’han previst les següents instal·lacions de detecció, control i extinció d’incendi segons el DB-SI 4
del CTE:
Els equips contra incendis: Extintors portàtils,  Boques d’incendi; Sistema d’alarma; Sistema de
detecció d’incendis.
La xarxa d’aigua contra incendis comptarà d’una escomesa exclusiva i independent per la xarxa
de subministrament d’aigua contra incendis fins als equips de mànega BIE-25. L’escomesa haurà
de subministrar l’aigua necessària pel funcionament simultani de 2 BIE-25 durant 1 hora. La xarxa
estarà  servida  per  la  companyia  subministradora  d’aigua,  considerant-se  el  cabal  i  pressió
suficients. Les boques d’incendi equipades estaran situades de manera que cobreixin tot origen
d’evacuació.
S’alimentaran  directament  de  la  xarxa  de  la  Companyia  subministradora.  S’instal·len  boques
d’incendi equipades de 25 mm de diàmetre i 20 m de longitud de manega en muntatge superficial.
Es col·locaran extintors portàtils de forma tal que el recorregut a efectuar, en cas de sinistre, des
de qualsevol origen d’evacuació fins a l’extintor més pròxim no superi els 15 metres.
Es col·locaran detectors d’incendis del tipus termovelocimètric.
Es col·locaran a la zones indicades dels plànols corresponents,
En tot l’equipament s’instal·laran polsadors d’alarma serà la de transmetre un senyal voluntari a la
centraleta de control, de manera que sigui fàcilment identificable la zona que ha estat activat el
polsador.
Hauran de ser fàcilment visibles i la distancia a recórrer des de qualsevol punt de l’edifici fins al
polsador més pròxim haurà de ser inferior a 25 m.
S’instal·laran alarmes interiors i exteriors a l’edifici, a prop de l’accés principal.
Les senyals seran acústiques i visuals.
S’instal·larà una central  de control  i  alarma d’incendi  analògica amb pantalla  de cristall  líquid
d’informació per l’equipament, donarà senyal dels detectors i polsadors
La centraleta d’incendis es situarà a l’àrea de control.
La central donarà informació en l’acte del component que envia el senyal i la seva situació.
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Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 
Els mitjans de protecció contra incendis de utilització manual (extintors, BIES, polsadors manuals
de alarma i dispositius de accionament de sistemes de extinció. Es senyalitzaran conforme a la
norma UNE 23033-1
Les dimensions de les senyals seran :

a) 210 x 210 mm si la distancia no supera els 10 m
b) 420 x 420 mm si la distancia esta entre 10 i 20 m
c) 594 x 594 mm si la distancia esta entre 20 i 30 m

Les  senyals  han  de  ser  visibles  inclòs  en  cas  de  fallida  de  subministrament  del  enllumenat
normal..  Si  fossin  fotoluminiscents,  les  seves  característiques  de  emissió  lumínica  hauran  de
complir  les  normes  UNE  23035-1:2003,  UNE  23035-2:2003  y  UNE  23035-4:2003  i  el  seu
manteniment es realitzarà d’acord a la norma UNE 23035-3:2003.

Altres instal·lacions
S’instal·larà  un  caixer  automàtic  a  cada  planta  i  una  barrera  automàtica  a  la  sortida  de
l’aparcament amb un equip de validació de tickets.
També hi haurà un sistema de vídeo vigilància amb càmeres tipus DOMO als vestíbul d’accés a
cada planta i al interior del aparcament.
L’accés a l’aparcament també es podrà fer  amb un sistema de lectura de tickets i  obreportes
automàtic.

MD 3.4 Relació de superfícies i altres paràmetres resum de l’edifici.

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES

ID. DEPENDÈNCIES PLANTA 0
SUPERFÍCIE

ÚTIL (m²)
3 Zones Comuns 14,39
9 Ventilació 7,53

13 Ascensor 3,22
TOTAL SUP. UTIL PLANTA 0 25,14

ID. DEPENDÈNCIES PLANTA -1
SUPERFÍCIE

ÚTIL (m²)
1 Aparcament 948,90
2 Circulacions 821,30
3 Zones Comuns 28,2
4 Quadre Electric 9,19
6 Centre de Control 13,46
7 Sala equip de pressió del Cap 36,05
8 Magatzem 33,30
9 Ventilació 12,15

10 Estació Transformadora 17,85
11 Serveis 12,45
12 Rampes 153,65
13 Ascensor 3,22

TOTAL SUP. ÚTIL PLANTA -1 2.089,72
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PLANTA -2
SUPERFÍCIE

ÚTIL (m²)
1 Aparcament 988,2
2 Circulació 908,85
3 Zones Comuns 29,2
8 Magatzem 22,40

12 Rampes 232
13 Ascensor 3,22

TOTAL SUP. UTIL PLANTA -2 2.183,87

APARCAMENT
SUPERFÍCIE

ÚTIL (m²)
TOTAL SUP. ÚTIL APARCAMENT 4.325,75

APARCAMENT SUPERFÍCIE
CONSTRUÏDA

(m²)

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 4.812,25

MD. 4 Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici

MD 4.0 Relació de requisits a complimentar.

El projecte complirà els següents requisits relatius a:
- Requisits d’accessibilitat i seguretat d’utilització (SUA)
- Seguretat estructural. (SE)
- Seguretat en cas d’incendi. Requisits i prestacions de l’edifici. (SI)
- Salubritat (HS) .
- Estalvi d’energia (HE).

MD 4.1 Accessibilitat. Requisits i prestacions de l’edifici.

Es donarà compliment a les determinacions del Decret 135/1995 – Codi d’accessibilitat i el CTE
Seguretat  d’utilització  i  accessibilitat  de  Juliol  2010.  i  justificades  segons  projecte  bàsic  i
d’execució del centre d’Assistència Primària, Aparcament Soterrat i Urbanització de Plaça Pública
amb número de visat 2008013985 del 6 d’agost de 2008.

MD 4.2 Seguretat estructural. Requisits (SE)

Les exigències bàsiques de Seguretat Estructural contemplades són les especificades en el Codi
Tècnic  de l’Edificació i  justificades segons projecte bàsic  i  d’execució del  centre d’Assistència
Primària, Aparcament Soterrat i Urbanització de Plaça Pública amb número de visat 2008013985
del 6 d’agost de 2008.
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MD 4.3 Seguretat en cas d’incendi. Requisits i prestacions de l’edifici. (SI) : Compliment del
document bàsic: Seguretat en cas d’incendi.

MD 4.3 SI 1. Propagació interior

1.1. Compartimentació en sectors d’incendi. 

El nivell de risc d’incendi, també denominat nivell de risc intrínsec d’una zona, ve determinat pel
valor de la càrrega de foc ponderada avaluada de la zona o sector en estudi.

La càrrega de foc característica segons l’ús previst del sector en estudi, s’obté a partir de la taula
B.6 Annex B del Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi del CTE. En el cas que l’activitat
no estigui  definida a l’annex,  la  càrrega de foc ponderada es calcularà utilitzant  les fórmules
següents:

Essent:
Qp = Càrrega de foc ponderada en Mcal/m².
Qi = Càrrega de foc en Mcal.
Hi = Poder calorífic de cadascuna de les diferents matèries  en Mcal/Kg.
Ci = Coeficient adimensional que indica la perillositat dels productes.
A = Superfície construïda del local considerat, en m².
Ra = Coeficient adimensional que pondera el risc de l’activitat.
Pi = Pes de les matèries combustibles en Kg.

En els edificis o establiments amb us previst aparcament caldrà sectoritzar respecte altres usos
subsidiaris. 

Es per això que l’activitat d’aparcament serà tot un sector independent de l’activitat de CAP

A efectes del  còmput  de la  superfície  d’un sector  d’incendi,  es considerarà que les escales  i
passadissos protegits continguts en dits sectors no formen part del mateix. 
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SECTORS DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

SECTOR I Aparcament 4.584,6 m²

LOCALS DE RISC ESPECIAL DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

LOCAL RISC ESPECIAL I C.T. 630 KVA 17,85 m²

LOCAL RISC ESPECIAL II Ascensor 4,39 m²

LOCAL RISC ESPECIAL III Quadre general 6,80 m²

LOCAL RISC ESPECIAL IV Magatzem planta -1 33,3 m2

LOCAL RISC ESPECIAL V Magatzem planta -2 22,4 m2
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SECTOR I

El sector I està format per la zona d’aparcament  amb una superfície total construïda de 4.564,31
m².

Segons la taula B6 de l’Annex B del Document Bàsic SI de Seguretat en cas d’incendi del CTE,
aquest  sector  el  classifiquem com a ús  aparcament,  amb una  càrrega  de  280  MJ/m2 (66,87
Mcal/m2).

Segons la Taula 1.2 de la Secció SI 1 les parets i  sostres que delimiten sectors en un edifici
d’aparcament  sota rasant  cal que sigui EI 120

Resistència al foc de parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendi.

Segons la taula 1.2 de la Secció SI1 del CTE, resulta que la resistència al foc de les parets i
sostres que delimiten el  sector d’ús aparcament serà EI 120 per qualsevol tipus de plantes  i
segons la taula 3.1 de la Secció SI6, la resistència al foc dels elements estructurals (inclosos
forjats, bigues i suports) serà com a mínim R120 en les zones compartides amb el  CAP  i R90 en
la resta.

A l’apartat SI6 d’aquesta memòria es justifica la resistència al foc de les solucions constructives 
escollides.

1.2. Locals i zones de risc especial.

Locals de risc especial alt

No n’hi ha

Locals de risc especial mig

No n’hi ha.

Locals de risc especial baix

Locals de comptadors d’electricitat i quadres generals de distribució

Segons allò establert en la taula 2.1 de la Secció SI 1 del CTE, els locals de comptadors i quadres
generals de distribució amb una potència instal·lada superior  a 50 Kw, es classifica com un local
de risc especial baix.

Sala de màquines de l’ascensor

Aquesta zona de risc especial està formada per la sala de màquines de l’ascensor, amb superfície
total construïda de 4,39 m² en cada planta de l’edifici. 

Segons Taula 2.1 del punt 2 de la secció S1 del Document Bàsic SI de Seguretat en cas d’incendi
del CTE, la sala de màquines de l’ascensor es considera local de risc especial baix. 
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Magatzem Planta -1

És un espai de 33,3 m2 i un volum de 100 m3 
Segons Taula 2.1 del punt 2 de la secció S1 del Document Bàsic SI de Seguretat en cas d’incendi
del CTE,  es considera local de risc especial baix. 

Magatzem Planta -2

És un espai de 22,40 m2 i un volum de 64 m3 
Segons Taula 2.1 del punt 2 de la secció S1 del Document Bàsic SI de Seguretat en cas d’incendi
del CTE, no tindria la consideració de local de risc. Atès però que aquí s’hi disposaran els equips
de ventilació i per tal de donar la màxima seguretat a la instal·lació s’ha classificat com a local de
risc especial baix; dotant-lo de les instal·lacions i sectoritzacions pertinents.

Centre de Transformació

És un espai cedit a la companyia distribuïdora del subministrament elèctric. Té una superfície  de 
17,85 m2 i és d’una potència de 630 KVA
Segons Taula 2.1 del punt 2 de la secció S1 del Document Bàsic SI de Seguretat en cas d’incendi
del CTE,  es considera local de risc especial baix. 

Resistència al foc de parets, sostres i portes que delimiten zones de risc especial.

Tots els  espais,  considerats  locals  de risc especial  baix,  presentaran una resistència  al  foc a
l’estructura portant de com a mínim R90 i una resistència al foc de les parets i sostre que separen
el sector de la resta de l’edifici EI90, d’acord amb la taula 2.2 de la Secció SI1 del CTE.

Les portes de pas entre sectors d’incendi tindran una resistència al foc EI2 t-C5, sent t la meitat del
temps de resistència al foc requerit a la paret en la que es troba, o bé la quarta part quan el pas es
realitzi a través d’un vestíbul d’independència i de dos portes. 

Les escales i ascensors que comuniquin sectors d’incendi diferents o bé zones de risc especial
amb la resta de l’edifici estaran compartimentats segons allò descrit en el paràgraf anterior. Els
ascensors disposaran en cada accés, o bé portes E30 o bé un vestíbul d’independència amb una
porta EI2 30-C5, excepte en zones de risc especial o d’ús aparcament, en les que s’ha de disposar
sempre de dit vestíbul. 

A l’apartat SI6 d’aquesta memòria es justifica la resistència al foc de les solucions constructives
escollides.

1.3. Espai ocults. Pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació d’incendis.

La compartimentació contra incendis dels espais ocupables tindrà continuïtat en els espais ocult,
tals com calaixos d’instal·lacions, càmeres, falsos sostres, terres elevats, etc., tret que estiguin
compartimentats respecte als primers al menys amb la mateixa resistència al foc, podent reduir a
la meitat en els registres per manteniment.

La resistència al foc requerida als elements de compartimentació d’incendis es mantindrà en els
punts en els que dits elements són travessats per elements de les instal·lacions,  com cables,
canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc. 
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1.4. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari.

Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que s’estableixen en la
taula 4.1 del punt 4 de la Secció SI1 del CTE. Les condicions de reacció al foc dels components
de les instal·lacions elèctriques (cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.) es regulen en la
seva reglamentació específica.

Taula 4.1 Classes de reacció al foc dels elements constructius.

Situació de l’element Revestiments(1)

De sostres i parets De terres
Zones ocupables C-s2,d0 EFL

Passadissos i escales protegides B-s1,d0 CFL-s1
Aparcaments i Recintes de risc especial B-s1,d0 BFL-s1
Espais  ocults  no  estancs:  muntants,  falsos
sostres, terres elevats, etc. B-s3,d0 BFL-s2

(1)Sempre que es superin el 5% de la superfícies totals del conjunt de parets, sostres o terres del
recinte considerat.

Els paviments de terratzo de les escales protegides compleixen el BFL-S1.   A  la resta d’espais es
garantirà BFL-S1.

A la totalitat de l’aparcament s’acabarà amb el paviment serà polit i abrillantat amb 3 capes de
nanosilicat de liti que garantiran una reacció al foc B-s1,d0.
En el local destinat a lavabos,  s’enrajolaran els paraments verticals amb rajola de 15x15 cm
col·locada amb ciment cola sobre parament complint també  la reacció al foc B-s1,d0.

MD 4.3 SI 2. Propagació exterior 

Per tal de limitar el risc de propagació exterior horitzontal d’incendi a través de les façanes, entre
dos sectors d’incendis del mateix edifici, els punts de les dues façanes que no siguin com a mínim
EI60  han  d’estar  separats  una  distància  mínima  que  depèn  de  l’angle  format  per  els  plans
exteriors de les façanes en qüestió.
Es compleix aquesta condició

Per tal de limitar el risc de propagació exterior vertical d’incendi a través d’una façana entre dos
sectors del mateix edifici, aquesta ha de presentar una resistència al foc EI60 en una franja d’un
metre d’altura.

Es compleix aquesta condició.

MD 4.3 SI 3. Evacuació dels ocupants

3.1. Càlcul de l’ocupació

L’ocupació  de  l’edifici  on  es  desenvolupa  l’activitat  s’ha  calculat  segons  densitats  d’ocupació
establertes a la Taula 2.1 de la Secció SI3 del CTE.
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ID. DEPENDÈNCIES PLANTA 0
SUPERFÍCIE

ÚTIL (m2)
OCUPACIÓ/

m²

OCUPACIÓ
ALTERNATIV

A

OCUPACI
Ó

3 Zones Comuns 14,39 1 pers./15  m² 1
9 Ventilació 7,53 Nul.la - -

13 Ascensor 3,22 6
TOTAL SUP. UTIL PLANTA 0 25,14  
TOTAL OCUPACIÓ PLANTA 0 0

ID. DEPENDÈNCIES PLANTA -1
SUPERFÍCIE

ÚTIL (m2)
OCUPACIÓ/m²

OCUPACIÓ
ALTERNATIVA

OCUPACIÓ

1 Aparcament 948,90 1 pers./15  m² 63
2 Circulacions 821,30 1 pers./15  m² - 54
3 Zones Comuns 28,2 1 pers./15  m² - 1
4 Quadre Electric 9,19 Nul.la - 0
6 Centre de Control 13,46 1 pers./5  m² - 2
7 Sala equip de pressió del Cap 36,05 Nul.la - 0
8 Magatzem 33,30 Nul.la - 0
9 Ventilació 12,15 Nul.la - -

10 Estació Transformadora 17,85 Nul.la - -
11 Serveis 12,45 1pers./3m2 4 -
12 Rampes 153,65 1 pers./15  m² 10 -
13 Ascensor 3,22 6

TOTAL SUP. UTIL PLANTA -1 2.089,72  
TOTAL OCUPACIÓ PLANTA -1 57

ID. DEPENDÈNCIES PLANTA -2
SUPERFICIE

ÚTIL (m2)
OCUPACIÓ/m²

OCUPACIÓ
ALTERNATIVA

OCUPACIÓ

1 Aparcament 988,2 1 pers./15  m² 65 -
2 Circulació 908,85 1 pers./15  m² - 60
3 Zones Comuns 29,2 1 pers./15  m² - 1
8 Magatzem 22,40 Nul.la - -

12 Rampes 232 1 pers./15  m² 15 -
13 Ascensor 3,22 6 -

TOTAL SUP. UTIL PLANTA -2 2.183,87  
TOTAL OCUPACIÓ PLANTA -2 61
TOTAL SUP. ESCALES 27,02 Nul·la - -

TOTAL SUP. ÚTIL ACTIVITAT 4.325,75  
TOTAL OCUPACIÓ ACTIVITAT 118

3.2. Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació.

Segons la Secció SI3 del Codi Tècnic de l’Edificació l’edifici complirà amb les següents condicions:

 Per una ocupació superior a les 100 persones, la planta o el recinte disposarà de més d’un
sortida.

 Per una ocupació superior a 50 persones i una alçada d’evacuació ascendent superior a
2m, es disposarà de més d’una sortida.

 La longitud del recorregut des de tot origen d’evacuació fins alguna de les sortides serà
inferior a 50 m, si es disposa de més d’una sortida.
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 La longitud del recorregut des de tot origen d’evacuació fins a un punt del que puguin sortir
almenys dos recorreguts alternatius fins a les sortides no serà major de 25 m.

 La longitud del recorregut des de tot origen d’evacuació fins a una sortida de planta no serà
major de 25 m, en cas de disposar només d’una sortida.

3.3. Dimensionat dels mitjans d’evacuació. 

Per realitzar els càlculs i dimensionats dels elements d’evacuació es te en compte la taula 4.1. de
la Secció SI3 del CTE.

 L’amplada mínima de les portes, passos i passadissos d’evacuació serà d’1 m d'amplada
per cada 200 persones i mai inferior a 0,80 m.

 Caldrà considerar la hipòtesis de bloqueig d’una de les sortides. En cas de bloqueig d’una
sortida, els ocupants podran evacuar per les altres sortides de les quals disposa l’edifici i
que comuniquen l’espai interior amb l’exterior.

 Es senyalitzaran els recorreguts d’evacuació d’acord amb la UNE23034:1988 i conforme
als criteris del punt 7 del SI3.

 L’amplada de les  escales especialment  protegides,  serà E ≤ 3S + 160 As on S és  la
superfície útil del recinte de la escala protegida, i As és l’amplada de l’escala en m i E la
suma dels ocupants de la planta considerada, més els situats per sota o per damunt.

 Totes aquelles portes que serveixin per evacuar més de 50 persones d’un recinte o 100
persones d’un edifici, disposaran de barra antipànic i obriran en el sentit d’evacuació.

3.4. Sortides de planta A planta -2

A la planta -2 tenim una ocupació real de 61 persones. 
Per l’evacuació de la planta -2 disposem de dues escales especialment protegides  de 1,20 m
d’amplada que permeten el pas de 363 persones l’escala Est i 282 l’ Oest.

ESCALES ESPECIALMENT PROTEGIDES

Descripció
Amplada

escala
Ocupació
màxima

Superfície
( m2 )

Capacitat d'evacuació
(E ≤ 3S + 160 As)

Compleix
amplada

Escala Est 1,20 31 57,28 363 SI
Escala Oest 1,20 30 30,14 282 SI

PORTES

Descripció
Porta Ocupació

màxima

Capacitat
evacuació

(Amplada x 200)

Compleix
ampladaAmplada Tipus Sentit obertura

Porta 1 ( Est ) 0,8 Fulla simple Cap exterior 31 160 SI
Porta 2 ( Oest ) 0,8 Fulla simple Cap exterior 30 160 SI

Hipòtesi de bloqueig planta -2

En el  cas de bloqueig d’una de les escales,  l’altre escala serà suficient  per l’evacuació de la
totalitat de la planta. S’ha considerat com a situació més desfavorable el bloqueig de l’escala de
major capacitat d’evacuació.
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ESCALES ESPECIALMENT PROTEGIDES

Descripció
Amplada

escala
Ocupació
màxima

Superfície
( m2 )

Capacitat d'evacuació
(E ≤ 3S + 160 As)

Compleix
amplada

Escala Est Bloquejada - 58,4 363 SI
Escala Oest 1,20 61 30,14 282 SI

PORTES

Descripció

Porta
Ocupació
màxima

Capacitat
evacuació

(Amplada x
200)

Compleix
ampladaAmplada Tipus Sentit obertura

Sortida 1 ( Est ) Bloquejada - Cap exterior - - -
Sortida 2 ( Oest ) 0,8 Fulla simple Cap exterior 61 160 SI

3.5. Sortides de planta en planta -1

La planta -1 disposa d’una ocupació permanent de 57 persones.
Cal  tenir  en  compte també l’ ocupació  provinent  de planta -2,  que serà  com a màxim de 61
persones.

En aquesta planta tenim  tres sortides  de les quals la que comunica amb l’ escala Oest comunica
amb una escala exterior que és sortida d’edifici . 

ESCALES ESPECIALMENT PROTEGIDES

Descripció
Amplada

escala
Ocupació
màxima

Superfície
( m2 )

Capacitat d'evacuació
(E ≤ 3S + 160 As)

Compleix
amplada

Escala Est 1,20 31+29=60 58,4 363 SI
Escala Oest 1,20 30+28=58 30,14 282 SI
Escala Exterior 2.97 30+28=58 30 565 SI

PORTES

Descripció

Porta
Ocupació
màxima

Capacitat
evacuació

(Amplada x
200)

Compleix
ampladaAmplada Tipus Sentit obertura

Porta 3 ( Est ) 0.80 Fulla simple Cap exterior 29 160 SI
Porta 4 ( Oest ) 0.80 Fulla simple Cap exterior 28 160 SI
Porta 5 ( Exterior ) 1 Fulla simple Cap exterior 58 200 SI

Hipòtesi de bloqueig planta -1

En el  cas de bloqueig d’una de les escales,  l’altre escala serà suficient  per l’evacuació de la
totalitat de la planta. Es considera el cas més desfavorable el bloqueig de l’escala Est que és la de
major capacitat.

ESCALES ESPECIALMENT PROTEGIDES

Descripció
Amplada

escala
Ocupació
màxima

Superfície
( m2 )

Capacitat d'evacuació
(E ≤ 3S + 160 As)

Compleix
amplada

Escala Est Bloquejada - 58,4 - -
Escala Oest 1,20 28+29+30=87 27,13 282 SI
Escala Exterior 2.97 28+29+30=87 30 565 SI
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PORTES

Descripció

Porta
Ocupació
màxima

Capacitat
evacuació

(Amplada x
200)

Compleix
ampladaAmplada Tipus

Sentit
obertura

Porta 3 ( Est ) Bloquejada Fulla simple Cap exterior - 160 -
Porta 4 ( Oest ) 0.80 Fulla simple Cap exterior 28+29=57 160 SI
Porta 5 ( Exterior ) 1 Fulla simple Cap exterior 28+29+30=87 200 SI

3.6. Sortides de planta en planta 0

A la planta 0 no hi ha superfície ocupada. Es tracta de la sortida Exterior provinent de l’escala est.
El número de persones a evacuar son 31 de planta -2 i 29 de planta -1

PORTES

Descripció

Porta
Ocupació
màxima

Capacitat
evacuació
(Amplada x

200)

Compleix
ampladaAmplada Tipus

Sentit
obertura

Porta 6 ( Est ) 1 Fulla simple Cap exterior 60 200 SI

En el cas d’incendi les portes d’accés de persones i  de vehicles quedaran obertes per tal  de
facilitar l’accés de bombers.

3.7. Senyalització dels mitjans d’evacuació.

La  senyalització  dels  mitjans  d’evacuació  serà  aquella  indicada  en  els  plànols  d’instal·lacions
contra incendis i vies d’evacuació, conforme a la norma UNE 23034:1988 i els criteris establerts en
el capítol 7 de la secció SI 3 del CTE.

3.8. Enllumenat d’emergència.

El  sistema  d’enllumenat  d’emergència  constarà  de  receptors  autònoms  amb  una  autonomia
mínima d’una hora en cas de fallada de la corrent elèctrica.

Les lluminàries d’emergència estan situades damunt de les portes i distribuïdes pels passadissos
de  manera  que  es  puguin  visualitzar  els  recorreguts  d’evacuació.  Aquestes  estaran  situades
segons plànols adjunts i capítol 2 de la Secció SUA 4 del CTE, de manera que garanteixin un
nivell  suficient  d’il·luminació  per  orientar-se  en  el  moment  necessari.  Aquestes  llums
proporcionaran un nivell lumínic de 1 lux com a mínim, en els recorreguts d’evacuació i en els
punts on estan situats els equips de les instal·lacions de protecció contra incendis d’utilització
manual  i  els  quadres  de distribució serà  com a mínim de 5 lux.  Les  emergències exteriors  i
aquelles situades en zones humides o on es pugin produir gasos seran de tipus estanc.
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3.9. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi

Es disposa de recorregut adaptat :

Ascensor
Dimensions de cabina d'1,40 en el sentit d'accés i d'1,10m en el sentit perpendicular. 
Les portes són automàtiques, d'amplada mínima de 0,80m, i davant d'elles es pot inscriure un
cercle d'un diàmetre d'1,50m..
Disposa de passamans a una alçada d'entre 0,90 i 0,95m, les botoneres han de tenir la numeració
en relleu.
Capacitat per a 6 persones.
Escala
L'amplada útil de pas és de mínim 1,20m.
Els graons han de tenir una estesa mínima de 28cm i una alçada màxima de 18,5cm.
L'alçada màxima que pot salvar un tram és de 2,5m per a ús sanitari.
El replà intermedi ha de tenir una llargada en la direcció de circulació d'1,20m.
L'estesa s'ha d'acabar  superficialment amb material  no lliscant  i  no presenta discontinuïtat  on
s'uneix amb l'alçària.
Disposa de baranes que poden ser utilitzades en els dos sentits de circulació. Els passamans
estan a 0,90-1,10m.
L’inici i final es senyalitza amb paviment diferenciat de la resta i s' il·lumina durant la nit amb 10lux.
Plaça d’aparcament
Té unes dimensions mínimes per al vehicle de 2,20m per 4,50m.
Té un espai d'apropament, de 0,90m d'amplada, que pot ser compartit i que ha de permetre la
inscripció d'un cercle d'1,50m de diàmetre davant la porta del conductor.
L'espai d'apropament està comunicat amb un itinerari d'ús comunitari adaptat.
És senyalitzada amb el símbol d'accessibilitat a terra i un senyal vertical en un lloc visible, amb la
inscripció "reservat a persones amb limitacions".

MD 4.3 SI 4. Instal·lacions de protecció contra incendis

4.1. Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis.

L’edifici  disposarà  dels  equips  i  instal·lacions  de  protecció  contra  incendis  que  es  detallen  a
continuació.  El  disseny,  la  execució,  la  posada  en  funcionament  i  el  manteniment  de  dites
instal·lacions, així com els seus materials, components i equips , han de complir allò establert en
el  “Reglament  d’instal·lacions  de  protecció  contra  incendis”,  en  les  seves  disposicions
complementaries i en qualsevol altre reglamentació específica que li sigui d’aplicació.

La posada en marxa de les instal·lacions requerirà la presentació, a l’òrgan competent, el certificat
de la empresa instal·ladora.

4.1.1. Extintors

S’instal·laran extintors d’eficàcia 21A-113 B en pols ABC de 6 kg i extintors de CO2 en els llocs
indicats  en  els  plànols,  tenint  en  compte  que  el  recorregut  des  de  qualsevol  punt  d’origen
d’evacuació fins a l’extintor no superi 15 m.

S’instal·laran sobre suport en parament vertical de manera que la part superior de l’extintor quedi
situada entre 80 cm i 120 cm del terra.

Cada extintor tindrà el següent manteniment:
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- Cada tres mesos es verificarà la situació, accessibilitat i bon estat aparent.
- Cada sis mesos es verificarà la pressió i el pes.
- Cada 12 mesos serà verificat per personal especialitzat.

4.1.2. Sistema de detecció d’incendis 

D’acord amb el Codi Tècnic de l’ Edificació és necessari  un sistema de detecció d’incendis al
disposar d’una superfície superior a 500 m2.  S’instal·larà un sistema de detecció i alarma amb
detectors termovelocimètrics i polsadors als accessos de planta. 

4.1.3. Sistema d’alarma

La  instal·lació  d’alarma  formada  per  sirenes  que  s’activaran  mitjançant  els  polsadors  o  la
centraleta  d’incendis  les  quals  seran audibles  des de qualsevol  punt  de l’activitat  i  també de
l’exterior.

4.1.4. Hidrants exteriors

Es disposarà d’un hidrant ja que la superfície construïda estar compresa entre 1.000 i 10.000 m2. 
Al trobar-se l’activitat emplaçada en sòl urbà, entenem que els serveis urbanístics han de garantir
la ubicació d’hidrants a menys de 100 m de qualsevol punt de façana de l’establiment a nivell de
rasant. 

La situació dels hidrants es troba al plànol número 6 d’urbanització

4.1.5. Xarxa de mànegues

Al tractar-se d’un aparcament amb una superfície construïda superior a 500 m2  és necessària la
instal·lació d’una xarxa de mànegues composta per boques d’incendis equipades BIE-25 i una
xarxa d’alimentació d’aigua.

La determinació del número de boques d’incendis equipades i la seva distribució, es farà de tal
manera que la totalitat de la superfície a protegir ho estigui com a mínim per una boca d’incendis
equipada. La distància des de qualsevol punt del local fins a una boca d’incendis equipada no serà
superior a 25 m. 

S’instal·laran sobre un suport fix a una alçada màxima de 1,50 metres del centre al  terra, amb
preferència  a  menys  de  5  m  de  les  portes  i  sortides  i  sense  constituir  cap  obstacle  per
l’accionament d’aquestes portes.

Les BIES compliran les Normes UNE corresponents i disposaran d’armari, manòmetre, mànega
semirígida amb debanadora, vàlvula de pas, ràcord i llança de 3 efectes.

El cabdal mínim serà d'1,6 l/s amb una pressió mínima a punta de llança de 2,5 Kg/cm².

Les  canonades  d’alimentació  són  específiques  per  la  xarxa  de  manegues,  no  permetent-se
l’existència de preses d’aigua per cap altre utilització, i estaran dimensionades per a fer funcionar
simultàniament  les dues boques d’incendis més desfavorables durant una hora.

4.1.6. Ventilació a aparcament i escales

A l’aparcament:
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A Planta -2:
S’ha dissenyat un sistema amb extracció i admissió mecànica que funcionarà per  depressió,.amb
una  obertura  d'admissió  i  una  d'extracció  per  cada  100  m2.  Aquest  sistema  s’activarà
automàticament en cas d’incendi mitjançant la instal·lació de detecció projectada.
La mateixa xarxa s’equiparà amb un sistema de detectors de CO que activarà els aspiradors quan
es detecti un nivell superior a 100 ppm ja que no disposa de treballadors per garantir la salubritat
de l’aire.
Cada un dels sistemes de detecció disposarà de centraleta pròpia.
La distància entre obertures d'extracció més pròximes serà inferior a 10m i dues  terceres parts de
les obertures d'extracció es situaran a una distància inferior a 0,5m del sostre.
S’han projectat, segons el mínim exigible, dues xarxes d'extracció amb ventilador independent per
cada planta  al disposar de més de 15 places.
L'extractor mecànic anirà  just després de l'última obertura d'extracció. 

Els cabals son:
Cabal d'extracció: 150l/s.plaça.
Cabal impulsió: 120l/s.plaça

A planta -2 es projecten 75 places per a vehicles lleugers i 4 per a motos( equivalent a 77 places ).
El cabal total d’extracció serà de 11.550l/s, repartits per les dues xarxes de conductes.
El cabal d’impulsió serà de 9.240 l/s, també distribuïts per les dues xarxes.

A Planta -1:
S’ha dissenyat un sistema amb extracció i admissió natural.
La disposició de les boques d’extracció i el cabal exigible per plaça son els mateixos que a planta
-2, així com també el sistema de funcionament dels detectors d’incendi i C0. També es disposarà
de dues xarxes d'extracció amb ventilador independent al disposar de més de 15 places.
A planta -1 es projecten 72 places per a vehicles lleugers .
El cabal total d’extracció és de 10.800l/s repartits per igual per les dues xarxes de conductes.
El sistema d’aportació d’aire serà natural dissenyat segons criteris de DB HS-3.
Els requeriments normatius son:

Cabal : 8.640 l/s
Les obertures cal que estiguin almenys en dues façanes oposades i amb un repartiment
uniforme i la distància màxima d’un punt del local per un recorregut lliure d’obstacles a una
obertura sigui de 25m. Si la distància entre les obertures oposades més pròximes és major
que 30m caldrà disposar una altre obertura equidistant amb una tolerància del 5%.

Els cm2 de superfície de ventilació necessària serà de 4 vegades el cabal mínim exigible
expressat en l/s segons taula 4.1 del DB HS-3. És a dir 34.560 cm2 és a dir 3,4 m2 .

La superfície total de ventilació directa a l’exterior és de 44,78 m2

Al carrer la Tosca, de dimensions  2,6 x 4 m = 10,4 m2

A la rampa de sortida. Les seves dimensions son de 0,9 x 12m = 10,8 m2

La porta d’accés de vehicles 3,7x 3,25 m = 12,02m2

La porta de sortida de vehicles 3,4 x 3,4 m = 11,56 m2

Els conductes seran de xapa  amb classificació  E300 60 al recorre pel mateix sector. Els equips de 
ventilació/extracció tindran la classificació  F300 60.

El subministrament elèctric quedarà garantit amb un sistema de socors format per una escomesaq
de 20 KW.
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A les escales protegides:

El sistema de ventilació, de tipus natural, serà amb dos tubs de 50cm2//m3 per entrada i sortida
d'aire disposats a parets oposades del recinte. La reixa d'extracció es disposarà a més de 1,80m
del terra i la d'entrada d'aire a menys de 1m del terra.
A l’escala 1

Volum de la  planta -1 ( la més gran ): 74,1 m3

Superfície de secció de conducte necessària: ( 50cm2/m3 ) = 3705 cm2

Volum del vestíbul d’independència de la planta -1 (la més gran ) : 11,1m3

Superfície de secció de conducte necessària : (50cm2/m3 ) = 555 cm2

A l’escala 2
Segons CTE Annex A : “Es pot admetre que una escala protegida o especialment protegida
no tingui  sistema de control  de fum, quan serveixi  a  una planta i  no salvi  una altura  
d’evacuació major de 3m “ . En aquest cas és just de 3m.

Als trasters:

Amb assimilació als trasters segons CTE DB HS-3 figura 3.2 es disposaran unes obertures de pas
de 70 cm2

4.2. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contraincendis.

Els  mitjans  de protecció  contra  incendis  d’utilització  manual,  es  senyalitzaran convenientment
mitjançant senyals definides a la norma UNE 23033-1.

Les senyals seran visibles inclús en cas de fallada del subministrament d’il·luminació normal. En el
cas que siguin fotoluminiscents,  compliran allò  indicat  a les normes UNE 23035-1:2003,  UNE
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003, i el seu manteniment es realitzarà conforme a l’ establert a la
norma UNE 23035-3:2003.

MD 4.3 SI 5. Intervenció dels bombers

5.1. Aproximació a l’edifici:

Els vials d’aproximació dels vehicles de bombers als espais de maniobra compliran les condicions
establertes al CTE-SI-5

- Amplada mínima lliure: 3,5 m.
- Altura mínima lliure: 4,5 m
- Capacitat portant del vial: 20 kN/m².

Tots els carrers que envolten la parcel·la tenen unes amplades útil lliure de com a mínim 3,5 m.
Aquests carrers es poden identificar al plànol d’urbanització.

Aquest vial, que s’utilitzarà com a carrer d’intervenció disposarà d’una alçada lliure que permeti el
pas  d’un  vehicle  de  3,50  m  d’alçada,  amb  un  marge  de  seguretat  de  0,20  m  i  la  zona
d’emplaçament en relació amb la façana accessible permetrà a les auto - escales arribar fins a
diferents punts d’accés a través dels quals els bombers podran accedir  a l’interior  de l’edifici,
sense recórrer distàncies superiors a 20 m.
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5.2. Entorn dels edificis

Segons les condicions establertes al CTE-SI-5, l’espai de maniobra pels bombers ha de complir
les següents condicions:

- Amplada mínima lliure: 5 m
- Altura lliure: la de l’edifici.
- Separació màxima del vehicle de bombers de la façana de l’edifici

- Edificis de fins a 15 m d’alçada d’evacuació: 23 m
- Edificis de mes de 15 m i fins a 20 m d’alçada d’evacuació: 18 m
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació: 10 m

- Distancia màxima fins als accessos de l’edifici per arribar a totes les seves zones: 30 m.
- Pendent màxima: 10 %.
- Resistència al punxonament del sòl: 100 kN sobre 20 cm diàmetre.

Per accedir a la parcel·la es pot fer des de qualsevol punt dels  tres carrers Santa Magdalena,
Jacint Verdaguer i la Tosca ( no és accessible des del passatge Orriols )
La distància a zona arbrada és superior a 25m ( Jardí Francisco Viñas )

5.3. Accessibilitat per façana

Tal com indica el CTE-SI-5-2, l’accessibilitat per façana es farà mitjançant obertures amb unes
dimensions mínimes de 0,80 x 1,20 m, amb un ampit de finestra no major de 1,20 m.
A nivell de planta -1 ( planta semi soterrada ) a més dels accessos de vehicles i persones, hi ha
obertures amb xapa perforada (entenem que no son accessibles sense una eina de tall ) però
informem de la seva ubicació:

Al carrer la Tosca, de dimensions  6 x 2.5 m  i estar a nivell de carrer.
A la rampa de sortida  ( accés per carrer Santa Magdalena ) també amb xapa, es troba a
una altura mínima de 1m del nivell de  la rampa i les seves dimensions son de 0,9 x 12m. 

MD 4.3 SI 6 Resistència al foc de l’estructura

Tots els materials de construcció, estructura, elements de divisió interior i  acabats, descrits en
l’apartat 5 d’aquesta memòria compliran amb els requisits de resistència al foc segons el Reial
Decret 314/2006 de 17 de març per el que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.

Forjats
Forjat reticular composat de nervis de formigó armat ambdues direccions amb peces d’entrebigat
alleugerides (cassetons perduts) de formigó vibro premsat i formigó abocat en obra de replè dels
nervis  i  formant  una llosa superior  (capa de comprensió),  aquest  forjat  descansa directament
sobre suports de formigó armat, sense capitell, però amb àbacs obtinguts al suprimir els elements
alleugerats.
El cantell total dels forjats son els següents:
Planta Baixa: amb cantell de 45 cm (35+10) amb un intereix de 90 cm. i ample de nervis de 20 cm.
Així doncs segons taula C5 de l’annex C del DBSI per tal de garantir una Planta Soterrani -1 i
planta soterrani -2 : amb cantell de 35 cm. (30+5) amb un intereix de 85 cm. i ample de nervis de
15 cm.

Forjat de llosa massissa de formigó armat es defineix pel cantell (Gruix del forjat) i l’armadura,
consta d’una malla que es disposa en dues capes (superior i inferior) amb reforços a punxonament
als pilars.
El cantell total de forjat es de 45 cm. a Planta Baixa.
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MD 4.5 Seguretat d’utilització (SU) i accessibilitat. Requisits i prestacions de l’edifici.

Es donarà compliment a les determinacions del Decret 135/1995 – Codi d’accessibilitat i el CTE
Seguretat  d’utilització i  accessibilitat  de Juliol  2010.  Tant  al  interior  de l’edifici  com als  espais
exteriors  del  centre.  En  el  cas  de  duplicitat  de  condicionament  entre  diferents  normatives,
s’aplicaran les mes restrictives.

A nivell de detall:

MD 4.5.1 SUA 1.- Seguretat front el risc de caigudes.

Lliscament dels terres:
En zones humides:
- L’acabat de la pavimentació a les zones humides serà a base de rajola de gres extruït esmaltat
antilliscant, amb un grau de lliscament 3 ;grup AI/AIIa (UNE-EN 14411). ( Dutxes, vestidors, cuina,
i lavabos i magatzem)
En zones seques:
- Els paviments generals de terratzo en interiors, i de formigó a l’exterior serà classe 1,
- Els esglaons de pedra artificial amb tires de carborúndum per assolir la classe 2.

Discontinuïtats dels paviments
- Tant en interiors com en exteriors no existeixen ressalts de més de 4mm.
- Els tancaments de portes RF no sobrepassaran 12 mm.
- No existeixen barreres per delimitar espais , ni esgraons aïllats.

Desnivells
- No existeixen desnivell sense protegir mes grans de 55 cm. El desnivell del escenari es inferior
( 45 cm).
- Les baranes sempre son de 1,10 d’alçada i la distancia entre les brèndoles es inferior a 100 mm,
i el seu traçat es perllonga 30 cms més enllà del últim graó i tindran la resistència al impacte per a
resistir l’empenta horitzontal definida a l’apartat 3.2.1. del DB SE-AE. Categoria C-3. 1,6 KN/ m2.
- Les baranes no son escalables i no permeten el pas d’una esfera major de 10 cm.

Escales d’ús general
- Tots els trams son rectes. Sent la petjada de 30 cm i el frontal de 16 cm.
- Compleix 54 cm < 16x2+ 30 < 70 cm
- Els esglaons son rectes.
- No hi han trams amb menys de tres esglaons i els trams sempre son rectes.
- No hi ha diferencia de dimensió dels esglaons entre diferents trams.
- Les amplades útils sempre es mes gran de un metre. Amplada mínima 1,40 m
- Els replans sempre tenen una amplada i fondària major de la amplada dels trams.
- Els passamans es situen en baranes de 1,10 m, a una alçada de 0,90; es separa a 4cm de la
paret o barana i es perllonga 30 cm als extrems de cada tram. Es situen sempre als dos cantons
de la mateixa.

Rampes
- No hi ha rampes de mobilitat peatonal

Passadissos esglaonats en grades.
- No hi ha grades.
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MD 4.5.2 SUA 2. Condicions per limitar el risc d’impactes o enganxades.

Impacte.
- L’alçada lliure de pas sempre es > 2,20 m.
- En els llindars de les portes l’alçada serà com a mínim de 2 m.
- No hi han elements fixes a les façanes que sobresurten en zones de circulació.
- A les parets no hi han elements que volin més de 15 cm per sota de 2,20 m d’alçada.
- Els elements practicables no envaeixen zones de circulació de passadissos. No hi ha portes de
vaivens, ni portons de càrrega, ni automàtiques.
- No existeixen superfícies vidrades amb perill de no ser percebuts.

MD 4.5.3 SUA 3.- Seguretat front al risc s’immobilització en recintes tancats.

- Tots els recintes disposen portes amb sistema de desbloqueig.

MD 4.5.4 SUA 4.- Seguretat davant risc causat per il·luminació inadequada.

- En les zones de circulació es disposarà d’un enllumenat suficient per assolir el nivells mínims
d’il·luminació.
- Es disposarà d’enllumenat d’emergència que permetrà que en cas de fallida de la il·luminació
normal, es subministri la il·luminació suficient per facilitar la visibilitat dels usuaris de manera que
puguin abandonar l’edifici, eviti les situacions de pànic i permeti la visió de les senyals indicatives
de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció disponibles.
- L’enllumenat d’emergència es situa a una alçada de com a mínim 2 m per sobre del nivell del
terra. 
- Es disposa una a la porta de sortida i les posicions en les que sigui necessari destacar un perill
potencial.
- La instal·lació és fixa i proveïda d’una font pròpia d’energia i ha d’entrar en funcionament quan es
produeixi una fallida en l’alimentació de la instal·lació d’enllumenat habitual (caiguda d’un 70% del
voltatge nominal). S’ha de posar en marxa al menys el 50% del nivell d’il·luminació requerit al cap
de 5 segons i el 100% al cap de 60 s.
-S’il·luminen  les  senyals  de  sortida  d’evacuació  indicatives  de  les  sortides  i  de  les  senyals
indicatives dels mitjans manuals de protecció contra incendis.

MD 4.5.5 SUA 5.- Seguretat davant risc causat per situacions d’alta ocupació 

-No s’escau en aquest aparcament.

MD 4.5.6 SUA 6.- Seguretat davant risc causat d’ofegament

-No s’escau en aquest aparcament.

MD 4.5.7 SUA 7.- Seguretat davant risc causat per vehicles en moviment

-S'ha de senyalitzar, de conformitat amb el que estableix el Codi de la circulació:
a) el sentit de la circulació i les sortides;
b) la velocitat màxima de circulació de 20 km/h;
c) les zones de trànsit i pas de vianants, a les vies o rampes de circulació i accés;

- Els aparcaments als quals pugui accedir transport pesat han de tenir senyalitzat a més els gàlibs
i les altures limitades.
- En els accessos de vehicles a vials exteriors des d'establiments d'ús aparcament s'hi han de
disposar dispositius que alertin el conductor de la presència de vianants a prop dels accessos.

MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL I MILLORES DEL APARCAMENT PÚBLIC SOTERRAT DE MOIÀ 34 de 58



TEXT REFÓS PROJECTE EXECUTIU
MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL  I MILLORES DEL APARCAMENT PÚBLIC SOTERRAT DE MOIÀ

MD 4.5.9 SUA 9.- Accessibilitat

Condicions d’accessibilitat:
-Accessibilitat en l’exterior: Es disposa d’un itinerari accessible que comunica amb una entrada
principal de l’establiment.
-Accessibilitat entre plantes de l’edifici:  Es disposa d’un ascensor accessible que comunica les
diferents plantes.
-Accessibilitat  en les plantes de l’edifici:  Es disposa d’un itinerari  accessible a les plantes del
edifici.
-Serveis  higiènics accessibles:  L’establiment  disposa de servei  accessible que està comunicat
amb un itinerari accessible. Disposa de barres de suport, mecanismes i accessoris diferenciats
cromàticament de l'entorn.

MD 4.6 Salubritat (HS) .Requisits

MD 4.6.1.-HS 1.- En front la humitat.
Segons  projecte  bàsic  i  d’execució  del  centre  d'Assistència  Primària,  Aparcament  Soterrat  i
Urbanització de Plaça Pública amb número de visat 2008013985 del 6 d’agost de 2008.

MD 4.6.2.-HS 2.- Recollida i evacuació de residus
L’activitat no genera residus

MD 4.6.3.-HS 3·.- Qualitat de l’aire interior
Hi haurà tres sistemes de ventilació:
Amb extracció i admissió mecànica que s’aplicarà a l’aparcament amb un cabal d’extracció de 150
l/s per plaça i un cabal d’impulsió de 120 l/s per plaça. El sistema s’activarà per detector de CO.
La distribució d’aire d’aportació i extracció es farà per conductes vistos de xapa del tipus E300 60 i
els ventiladors/extractors del tipus F300 60.
Amb ventilació natural a les escales protegides amb tubs per entrada i sortida d’aire de 50cm2/m3
Amb ventilació mitjançant obertures de pas amb reixa de 70 cm2 als Magatzems.

MD 4.6.4.-HS 4.- Subministrament d’aigua
Aquesta instal·lació complirà tots els condicionants de característiques i quantificació de les seves
exigències indicats al CTE - Document bàsic HS4 Subministrament d’aigua - apartat 2.

Propietats de la instal·lació
Criteris generals
En el disseny de la instal·lació de fontaneria s’han seguit els següents condicionats principals:
- Facilitat de manteniment.
- Seguretat de subministrament.
- Eliminar la possibilitat que es produeixin sorolls a les conduccions.
- Mínimes avaries.
- Accessibilitat de les conduccions en la major part possible del recorregut.
- Compartimentació accentuada, a tots els nivells de la xarxa.
És responsabilitat del titular de la instal·lació realitzar els programes periòdics de manteniment i
control de les instal·lacions.
En funció de les dimensions de la instal·lació es recomana com a mínim realitzar una revisió
general de forma anual. La conservació i neteja dels dipòsits acumuladors es realitzarà de forma
trimestral i la dels punts terminals de la xarxa de forma mensual.
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Es realitzaran proves de pressió i  d’estanqueïtat  un cop acabada la instal·lació de fontaneria.
Aquestes  es  faran  d’acord  amb  les  prescripcions  del  Codi  Tècnic  de  l’edificació  (CTE)  i  la
normativa vigent.

Qualitat de l’aigua
L’aigua de la instal·lació ha de complir  el que estableix la legislació vigent sobre l’aigua per a
consum humà.
Les companyies subministradores facilitaran les dades de cabal i pressió, aquestes dades serviran
per base per el dimensionat de la instal·lació.
Els materials que es vagin a utilitzar a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que
subministrin, han d’ajustar-se als requisits següents:
a) per a les canonades i accessoris han d’emparar-se materials que no produeixin concentracions
de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial Decret 140/2003, de 7 de
febrer;
b)  no  han  de  modificar  les  característiques  organolèptiques  ni  la  salubritat  de  l’aigua
subministrada;
c) han de ser resistents a la corrosió interior;
d) han de ser capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei previstes;
e) no han de presentar incompatibilitat electroquímica entre si;
f) han de ser resistents a temperatures de fins a 40ºC, i a les temperatures exteriors del seu entorn
immediat;
g) han de ser compatibles amb l’aigua subministrada i no han d’afavorir la migració de substàncies
dels materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja de l’aigua de consum
humà;
h)  el  seu  envelliment,  fatiga,  durabilitat  i  les  restants  característiques  mecàniques,  físiques  o
químiques, no han de disminuir la vida útil prevista de la instal·lació.
Per complir les condicions anteriors s’utilitzaran revestiments, sistemes de protecció o sistemes de
tractament d’aigua.
La instal·lació de subministrament d’aigua ha de tenir característiques adequades per evitar el
desenvolupament de gèrmens patògens i no afavorir el desenvolupament de la biocapa (biofilm).

Protecció contra retorns
Es disposaran sistemes antiretorn per evitar la inversió del sentit del flux en els punts que figuren a
continuació, així com en qualsevol altre que resulti necessari:
a) després dels comptadors;
b) en la base dels muntants;
c) abans de l’equip de tractament d’aigua;
d) als tubs d’alimentació no destinats a usos domèstics;
e) abans dels aparells de refrigeració o climatització.
Les instal·lacions de subministrament d’aigua no podran connectar-se directament a instal·lacions
d’evacuació ni a instal·lacions de subministrament d’aigua provenint d’un altre origen que la xarxa
pública.
En els aparells i equips de la instal·lació, l’arribada d’aigua es realitzarà de tal manera que no es
produeixin retorns.
Els antiretorns es disposaran combinats amb aixetes de buidatge de tal forma que sempre sigui
possible buidar qualsevol tram de la xarxa.

Condicions mínimes de subministrament
La instal·lació haurà de subministrar als aparells i equips instal·lats els cabals indicats a la taula
2.1.
Cabal mínim instantani suposat per a cada aparell a instal·lar tant per a aigua freda com per a
aigua calenta sanitària ACS.
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Tipus d’aparell Cabal inst. mínim (l/s.) AIGUA
FREDA

Cabal inst. mínim (l/s.) ACS

Rentamans  0,05 0,03

Lavabo 0,10 0,065

 
En els punts de consum la pressió mínima ha de ser:
a) 100 kPa (1 bar) per a aixetes comunes;
b) 150 kPa (1,5 bar) per a fluxors i escalfadors.

La pressió en qualsevol punt de consum no ha de superar 500 kPa (5 bar).

Aparells sanitaris.
Els lavabos seran murals de porcellana esmaltada Inodor de porcellana esmaltada

Manteniment
Les xarxes de canonades,  inclòs les instal·lacions interiors  particulars si  fos possible,  han de
dissenyar-se de tal forma que siguin accessibles per al seu manteniment i reparació. Les xarxes
de  canonades  han  d’estar  a  la  vista,  allotjades  en  buits  o  patis  enregistrables  o  disposar
d’arquetes o registres.

Senyalització
Si  es  disposa  una  instal·lació  per  subministrar  aigua  que  no  sigui  apta  per  al  consum,  les
canonades, les aixetes i els altres punts terminals d’aquesta instal·lació han d’estar adequadament
assenyalats perquè puguin ser identificats de forma fàcil i inequívoca.

Estalvi d’aigua
A les zones de pública concurrència dels  edificis,  les aixetes dels lavabos i  les cisternes han
d’estar dotats de dispositius d’estalvi d’aigua.

MD 4.6.5.-HS 5.- Evacuació d’aigües.
Aquesta instal·lació complirà tots els condicionants de característiques i quantificació de les seves
exigències indicats al CTE - document bàsic HS5 de evacuació d’aigües - apartat 2.
La instal·lació de sanejament complirà els següents condicionats principals:
Tancaments hidràulics a la instal·lació per evitar el pas d’aire i sense afectar el pas de fluids.
Les  canonades  tindran un  recorregut  lo  més senzill  possible,  amb distàncies  i  pendents  que
facilitin l’evacuació dels residus i ser autonetejants.
S’evitarà l’estancament d’aigua al seu interior.
Els diàmetre de les canonades seran els necessaris previsibles en condicions segures.
La xarxa de canonades serà accessible pel seu manteniment i reparació, per tant serà vista o dins
patis o forats registrables. En cas contrari disposarà d’arquetes o registres.
Disposarà de sistemes de ventilació.

COMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE DISSENY SEGONS CTE DB-HS5
Aquesta instal·lació complirà tots els condicionants de disseny de la xarxa de sanejament indicats
al CTE - Document bàsic HS5 Evacuació d’aigües - apartat 3.
Els edificis disposaran d’una xarxa de sanejament que separi les aigües pluvials de les residuals,
aquesta separació s’ha de mantenir, com a mínim, fins a un sifó situat a l’exterior de la propietat o
si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general de sanejament.
S’admet una única connexió a la xarxa pública en el cas que aquesta no disposi d’un sistema
separatiu  d’aigües.  La  connexió  entre  la  xarxa  aigües  pluvials  i  les  residuals  disposarà  d’un
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tancament hidràulic per impedir la sortida de gasos d’una xarxa a l’altre pels punts de captació
d’aigua com calderetes, boneres, reixes,...  Aquest tancament pot estar incorporat als punts de
captació o ser un sifó normal al final de cada xarxa.
En el disseny de la instal·lació de sanejament s’han seguit els següents condicionats principals:

Condicions generals d’evacuació
Els col·lectors de l’edifici desguassaran, preferentment per gravetat, al pou o arqueta general que
constitueix el punt de connexió entre la instal·lació d’evacuació i la xarxa de clavegueram públic, a
través de la corresponent escomesa.
Tots els residus agressius industrials, no domèstics, requereixen un tractament previ com dipòsits
de decantació, separadors o dipòsits de neutralització.

Configuracions dels sistemes d’evacuació
Quan existeixin dos xarxes de clavegueram públic els sistema separatiu de l’edifici es connectarà
de forma independent per
cada xarxa d’aigües pluvials i residuals.

Elements que formen la instal·lació

Tancaments hidràulics
Poden ser:
- Sifons individuals de cada aparell.
- Pots sifònics, que poden servir a varis aparells.
- Boneres sifòniques.
-  Arquetes  sifòniques,  situades  a  les  trobades  de  canonades  soterrades  d’aigües  pluvials  i
residuals.
Es compliran les característiques dels tancament hidràulics especificades al CTE.

Xarxa de petita evacuació
Les xarxes de petita evacuació es realitzaran seguin les prescripcions següents:
Les canonades tindran un recorregut el més senzill possible, amb circulació natural per gravetat,
evitant els canvis bruscos de direcció.
- Aquestes xarxes es connectaran a baixants.
- Els aparells amb sifó individual (aigüeres, piques, safareig, lavabos, bidets) la distància serà com
a màxim 4 m. i amb una pendent entre el 2,5% i 5%. Les banyeres i dutxes amb una pendent
menor o igual al 10%.
- Els desguàs dels inodors fins als baixants es farà directament o per mitjà d’una connexió amb
una distància igual  o menor que 1 m. sempre que no sigui  possible donar al  tub la  pendent
encasaria,
- Existiran sobreeixidors als lavabos, bidets, banyeres i aigüeres.
- No es disposaran desguassos enfrontats escometent una canonada comú.
- Les unions dels desguassos als baixants tindran la major inclinació possible, que en qualsevol
cas no serà inferior a 45º.

Baixants i canalons
Els baixants i canalons es realitzaran seguin les prescripcions següents:
- No tindran cap desviació ni retranqueig
- El diàmetre serà uniforme a tota la seva alçada.
- El diàmetre no deurà disminuir en el sentit de la corrent d’aigües.

Col·lectors
Aquest podran ser penjats o soterrats.
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Col·lectors penjats
Els baixants es connectaran mitjançant peces especials segons especificacions dels materials, no
es pot realitzar amb colzes simples.
Els col·lectors tindran un pendent mínima del 1%.
En un mateix punt no hauran més de 2 col·lectors.
Als trams rectes hi hauran registres a cada trobada o acoblaments, els trams sense registres no
superaran els 15 m.

Col·lectors soterrats
Els tubs es disposaran en rases de les dimensions adequades i  per sota de la xarxa d’aigua
potable.
La pendent serà del 2% com a mínim.
L’escomesa dels baixants i connexions a aquesta xarxa es farà amb interposició d’una arqueta a
peu de baixants que no serà sifònica.
Es disposarà de registres de tal forma que els trams no superin el 15 m.

Rases
Les rases de les canonades soterrades seran de parets verticals, l’ample serà el diàmetre del tub
més 500 mm. i com a mínim de 0,60 m.
L’alçada serà de d’una prof. mínima de 80 cm, si la canonada passa per sota la calçada.
Les canonades soterrades aniran situades a l'interior de rases, estaran ubicades sobre un llit de
sorra/grava amb un mínim de 10 cm+ diàmetre exterior/10 cm.
Si el terreny es poc consistent les rases tindran un base de formigó de 15 cm. i desprès el llit de
sorra/grava descrit abans.
No es formigonarà o es formigonarà tota la canonada amb un dau de formigó de protecció.

Elements de connexió
A les xarxes soterrades la unió entre les xarxes vertical i horitzontal, es faran amb arquetes sobre
base de ciment i de tapa registrable, un sols col·lector per cada cara de l’arqueta.
Les arquetes de pas serviran a un màxim 3 col·lectors.
Hi haurà un separador de grasses quant la previsió de les aigües residuals sigui amb una quantitat
excessiva de grassa (restaurants, aparcaments, cuines de centres educatius,...).
Al final de la instal·lació i abans de l’escomesa general de l’edifici es disposarà del pou general de
l’edifici.
Quan la diferencia de la cota final i l’escomesa sigui més gran que 1 m. aquesta disposarà d’un
pou de ressalt.
Els  registre  per  a  neteja  dels  col·lectors  estaran  situats  a  cada trobada  i  canvi  de direcció  i
intercalats als trams rectes.

Subsistemes de ventilació de les instal·lacions

Disposaran de ventilació les xarxes d’aigües pluvials i les residuals
Segons l’alçada i plantes de l’edifici tindrem el següents tipus de ventilacions:

Ventilació primària
Aquest sistema es suficient com a únic als edificis de menys de 7 plantes o menys de 11, si la
baixant està sobredimensionada, i els ramals del desguassos tenen menys de 5 m.
Els baixants d’aigües residuals sobresortiran 1,30 m. per sobre de la coberta de l’edifici si aquesta
no es transitable, si la coberta es transitable la alçada serà de 2 m. per sobre.
La sortida de ventilació primària no estarà situada a menys de 6 m. de qualsevol presa d’aire per a
climatització o ventilació i l’haurà de sobrepassar en alçada.
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Quan hi hagin forats amb recintes habitables a menys de 6 m. de la sortida de ventilació primària
aquesta es situarà al menys 50 cm. per sobre de la cota màxima d’aquest forats.
La sortida estarà protegida i els seu disseny afavorirà que l’acció del vent expulsi els gasos.
No es pot disposar de terminacions de columnes sota marquesines o terres.

Ventilació secundaria
Tindran un sistema de ventilació secundaria, amb connexions a plantes alternes, els edificis de
menys de 15 plantes i amb connexions a cada planta si els edificis es demés de 15 plantes.
La connexió es farà per sobre de l’escomesa dels aparells sanitaris.

Ventilació terciària
Quan la longitud dels ramals de desguàs sigui més gran que 5 m. o si l’edifici té més de 14
plantes.
Els  sistema  connectarà  els  tancaments  hidràulics  amb  la  columna ventilació  secundària  .  La
pendent serà del 1% mínim.

Vàlvules d’aireació
Es faran servir aquestes vàlvules, quan per criteris de disseny es combini els elements dels altres
sistemes  de  ventilació  amb  el  fi  de  no  sortir  a  coberta  per  estalviar  l’espai  de  la  ventilació
secundaria.
S’instal·larà una única vàlvula als edificis de 5 plantes i una més per cada 4 plantes als de més
gran alçada.

COMPLIMENT DEL DIMENSIONAT DE LES XARXES SEGONS CTE DB-HS5

Aquesta instal·lació complirà tots els condicionants de dimensionat de la xarxa de sanejament, tan
per aigües pluvials com per residuals de forma separativa, indicats al CTE - Document bàsic HS5
Evacuació d’aigües – apartat 4.

Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals
Es seguiran les prescripcions del fabricant dels materials.
A continuació es detallen els càlculs del diàmetres i els punts més importants per dimensionar les
diferents parts d’aquesta
xarxa:

Derivacions individuals
- La taula 4.1 del DB HS 5 indica quines són les unitats de descàrrega per aparell,  per tal de‐ ‐
dimensionar la xarxa de petita evacuació d’aigües residuals.
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Ramals a col·lectors
La taula 4.3 indica el diàmetre dels ramals col·lectors entre aparells sanitaris i baixant segons el
número màxim d’unitats de desaigua.

Baixants d’aigües residuals
El diàmetre dels baixants s’obté a la taula 4.4 com el major dels valors obtinguts considerant el
màxim nombre d'UD en la baixant i el màxim nombre d'UD a cada ramal en funció del nombre de
plantes.
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Col·lectors horitzontals d’aigües residuals
La taula 4.5 indica el diàmetre dels col·lectors horitzontals en funció del número màxim d’unitats
de descàrrega i la pendent adoptada.

COMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE EXECUCIÓ – CONSTRUCCIÓ SEGONS CTE DB-
HS5

Aquesta instal·lació complirà tots els condicionants de dimensionat de la xarxa de sanejament,
tant per a aigües pluvials com per residuals de forma separativa, indicats al CTE - Document bàsic
HS5 Evacuació d’aigües – apartat 5. A continuació es relacionen els punts d’aquest apartat, es
compliran totes les prescripcions indicades al mencionat CTE.

Execució dels punts de captació

Vàlvules de desguàs
El seu acoblament i interconnexió s’efectuarà mitjançant juntes mecàniques amb femella i junta
tòrica. Totes aniran dotades del seu corresponent tap i cadeneta, llevat que siguin automàtiques o
amb dispositiu incorporat a les aixetes, i juntes d’estanqueïtat per al seu acoblament a l’aparell
sanitari.

Sifons individuals i bots sifònics
Aquest seran accessibles des de l’interior del local al que serveixen.
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Calderetes i boneres
La superfície de la boca de la bunera serà com a mínim un 50% més gran que la secció de baixant
a la qual serveix. Tindrà una profunditat mínima de 15 cm i un solapament també mínim de 5 cm
sota la solera. Aniran proveïdes de reixetes, planes en el cas de cobertes transitables i esfèriques
en les no transitables.

Canalons
La pendent mínima serà del 0,5%.

Execució de la petita evacuació
Les xarxes seran estanques i no estaran exposades a obstruccions. S’evitaran els canvis bruscos
de direcció i s’utilitzaran peces especials adequades, s’evitarà l’enfrontament de dos ramals sobre
una mateixa canonada col·lectiva

Execució de baixants i ventilacions
Es compliran les prescripcions de execució indicades al mencionat CTE.
Les distàncies entre abraçadores serà de:

Execució de claveguerons i col·lectors
Es compliran les prescripcions de execució per a indicades al mencionat CTE, tant per a xarxa
penjada com per a la xarxa soterrada.

Elements de connexió de les xarxes soterrades

Arquetes o pericons
Si són fabricades “in situ” podran ser construïdes de fàbrica de totxo massís de mig peu de gruix
enfoscades interiorment, la solera serà de 10 cm de gruix.
Les arquetes boneres per reixes d’aparcament tindran la reixa desmuntable, el desguàs mínim
serà 110 mm. i aniran desprès a un separador de grasses o fang o arqueta sifònica.
Les trobades de les partes laterals seran en mitja canya
Les prefabricades tindran unes prestacions similars

Pous
Si són fabricats “in situ” podran ser construïts de fab. de totxo massís de 1 peu de gruix, enfoscats
interiorment, la solera
serà de 20 cm de gruix.
La tapa serà hermètica de fosa.
Les prefabricades tindran unes prestacions similar.

Separadors
Si  són fabricats  “in  situ”  podran ser  construïdes de fab.  de totxo massís  de 1 peu de gruix,
enfoscats interiorment, la solera
serà de 20 cm de gruix.
La tapa serà hermètica de fosa i practicable.
Si es de formigó el gruix de les parets serà de 10 cm. i la solera de 15 cm.
La ventilació serà fins a la coberta amb canonada de 100 mm.

Grup de bombeig i bombes
El dipòsit de recepció serà de construcció estanca i la sortida de ventilació de 80mm. mínim.
La secció serà circular preferentment.
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Es compliran les prescripcions de execució indicades al mencionat CTE per als grups de bombeig
i dispositius d’elevació.

Proves
Es realitzaran proves de:
- Proves d’estanqueïtat parcial
- Proves d’estanqueïtat total
- Proves amb aigua (xarxa d’aigües pluvials i residuals)
- Proves amb aire (xarxa d’aigües residuals)
- Proves amb fum (xarxa d’aigües residuals)

COMPLIMENT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ SEGONS CTE DB-HS5

Els  productes  de  construcció  de  la  xarxa  de  sanejament,  compliran  totes  les  prescripcions
indicades al CTE – Document bàsic HS5 Evacuació d’aigües – apartat 6.

A continuació s’expliquen els punts a d’aquest apartat.
Es compliran les UNE’s que hi ha marcades al punt de reglamentació.
Les característiques dels materials definits per aquesta instal·lació seran:
- Resistència a la forta agressivitat de les aigües a evacuar.
- Impermeabilitat total a líquids i gasos.
- Suficient resistència a les càrregues externes.
- Flexibilitat per poder absorbir els seus moviments.
- Ésser llisos interiorment.
- Resistència a l’abrasió.
- Resistència a la corrosió.
- Absorció de sorolls, produïts i transmesos.

COMPLIMENT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ SEGONS CTE DB-HS5

Un cop finalitzada la instal·lació, la propietat es responsabilitzarà, de seguir les prescripcions de
manteniment i conservació indicades al CTE - Document bàsic HS5 Evacuació d’aigües – apartat
7.
A continuació s’expliquen els punts d’aquest apartat.
1-  Per  a  un  correcte  funcionament  de  la  instal·lació  de  sanejament,  s'ha  de  comprovar
periòdicament  d’estanqueïtat  general  de la  xarxa amb les seves possibles fugues,  l’existència
d'olors i el manteniment de la resta d'elements.
2  -  Es  revisaran  i  desembussaran  els  sifons  i  vàlvules,  cada  vegada  que  es  produeixi  una
disminució apreciable del cabal d’evacuació, o hi hagi obstruccions. 
3 - Cada 6 mesos es netejaran els claveguerons de locals humits i cobertes transitables, i els bots
sifònics. Els claveguerons i  calderetes de cobertes no transitables es netejaran, almenys,  una
vegada a l’any.
4  -  Una  vegada  a  l’any  es  revisaran  els  col·lectors  suspesos,  es  netejaran  les  arquetes,
clavegueró i el resta de possibles elements de la instal·lació tals com pous de registre, bombes
d’elevació.
5 - Cada 10 anys es procedirà a la neteja d’arquetes de peu de baixant, de pas i sifòniques o
abans si s’apreciessin olors.
6 - Cada 6 mesos es netejarà el separador de greixos i fangs si aquest existís.
7 - Es mantindrà l’aigua permanentment als claveguerons, bots sifònics i sifons individuals per
evitar males olors, així com es farà la neteja de les terrasses i cobertes.
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ME. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ

ME 00 Estudi de l’organització i del desenvolupament de les obres
ME 01 Termini d’execució
ME 02 Condicions d’accessibilitat, de tancament i de serveis provisionals

ME 00 ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

A continuació es defineixen les condicions d’execució necessàries per assolir un bon resultat final
d’acord amb les especificacions del present projecte executiu. A banda d’aquestes condicions es
podran acordar amb l’adjudicatari unes condicions complementàries que facin referència a l’ordre i
temps d’execució de l’obra que s’adiguin amb els objectius previstos, previ vist-i-plau de la DF i de
l’Ajuntament de Moià.

ESTRUCTURA
Es començarà amb la reconstrucció dels forats del forjat. Es requereix un control i supervisió de la
DF, completat amb una exigència de la corresponent documentació de qualitat executada.

TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Un cop finalitzada tota l'estructura, es procedirà a la verificació del replanteig de les divisòries
interiors, per començar a continuació a muntar les bastides i elements auxiliars necessaris per a
l’execució dels esmentats treballs. S’iniciaran els treballs per la Planta -1 i Planta 0, i posteriorment
es procedirà als treballs de la Planta -2.

INSTAL·LACIONS
A mesura que s’avancin les tasques de ram de paleta, es realitzaran les xarxes i distribucions
d'instal·lacions  previstes,  s'executaran  segons  projecte  d'instal·lacions,  i  seran  verificades  i
provades  abans  de  l'entrega  de  l'obra.  S’iniciaran  els  treballs  per  la  Planta  -1  i  Planta  0,  i
posteriorment es procedirà als treballs de la Planta -2.

ACABATS
Per  finalitzar,  es  completaran  els  treballs  d'acabats,  revestiments  de  parets  i  col·locació  de
fusteries,  així  com l'equipament  previst  per  deixar  la  nova construcció  preparada per  lliurar  a
l'entitat receptora. S’iniciaran els treballs per la Planta -1 i Planta 0, i posteriorment es procedirà
als treballs de la Planta -2.

ME 01 TERMINI D’EXECUCIÓ

Els treballs de tota l’obra definits al present projecte executiu, tenen una durada aproximada de 5
mesos.

S’aporta cronograma dels terminis d’execució.
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ME 02 CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT, DE TANCAMENT I DE SERVEIS PROVISIONALS

L’equipament disposa de subministrament elèctric, vàlid per la realització de les obres.
Durant  el  temps  que  duri  l’obra,  el  contractista  ha  d’obtenir  l’aigua  de  les  corresponents
connexions de servei provisionals d’obra, les quals aniran al seu exclusiu càrrec.
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CONCLUSIONS

Tenint en compte el que anteriorment s’ha exposat, l’Enginyer Tècnic considera, segons el seu
saber i entendre, que no existeix inconvenient tècnic per portar a terme l’esmentat projecte. No
obstant  es  compromet  a  efectuar  quantes  modificacions  estimin  oportunes  els  organismes
facultatius competents que ho requereixin.

MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL I MILLORES DEL APARCAMENT PÚBLIC SOTERRAT DE MOIÀ 47 de 58



TEXT REFÓS PROJECTE EXECUTIU
MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL  I MILLORES DEL APARCAMENT PÚBLIC SOTERRAT DE MOIÀ

DECLARACIÓ DE OBRA COMPLETA

1 DADES DEL PROJECTE

TEXT REFÓS PROJECTE EXECUTIU

MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL I MILLORES DEL APARCAMENT 
PÚBLIC SOTERRAT DE MOIÀ

Ubicació
Illa amb els carrers Sta Magdalena, Jacint Vilardell i la Tosca. 
(08180) Moià

2 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA

El tècnic autor del projecte certifica que el projecte constitueix una obra completa, entenent-se
com  de  ser  susceptible  de  ser  entregada  per  l’ús  públic  corresponent,  sense  perjudici  de
posteriors ampliacions, que posteriorment pugui ser objecte, d’acord amb allò que disposa l’article
99 «Objeto del contrato», de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic per
les quals es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014.
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CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

1 DADES DEL PROJECTE
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MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL I MILLORES DEL APARCAMENT 
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Ubicació
Illa amb els carrers Sta Magdalena, Jacint Vilardell i la Tosca. 
(08180) Moià

2 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

El tècnic  autor  del  projecte  considera que poden ser  considerats  com a vàlides les següents
classificacions de contractistes, o amb caràcter alternatiu a altres medis de prova de la Solvència,
tant Tècnica com Financera.

Segons la La Ley de Contratos del Sector Público (texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2011 y modificado por la Ley 25/2013) :

Grupo C) Edificaciones

Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.
Subgrupo 3. Estructuras metálicas.
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.

Grupo I) Instalaciones eléctricas

Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas.
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.

Grupo J) Instalaciones mecánicas

Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización.
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.

Grupo K) Especiales

Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.
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REVISIÓ DE PREUS

1 DADES DEL PROJECTE

TEXT REFÓS PROJECTE EXECUTIU

MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL I MILLORES DEL APARCAMENT 
PÚBLIC SOTERRAT DE MOIÀ

Ubicació
Illa amb els carrers Sta Magdalena, Jacint Vilardell i la Tosca. 
(08180) Moià

2 REVISIÓ DE PREUS

Els contractes celebrats per les administracions públiques, per imperi de la llei, estan sotmesos a
la utilització d’una fórmula polinòmica que reflecteix sintèticament l’estructura de costos de l’obra,
a  la  qual  s’apliquen  uns  índexs  que  recullen  la  variació  de  preus  dels  elements  bàsics  que
defineixen aquella estructura de costos, mètode que es concreta al RD 1098/2001.
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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.‐

Paralelament, 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.
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CN NORMATIVA APLICABLE

Normativa tècnica general d’Edificació

Aspectes generals

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

Ús de l’edifici

Habitatge

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

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior
de l’habitatge.

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

Llocs de treball

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

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)

Seguretat d’utilització i accessibilitat

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA 1 Seguretat enfront al risc de caigudes‐
SUA 2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades‐
SUA 3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”‐
SUA 5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació‐
SUA 6 Seguretat enfront al risc d’ofegament‐
SUA 7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment‐
SUA 8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp‐
SUA 9 Accessibilitat‐
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
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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)

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)
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Sistemes constructius

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

Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis

Instal∙lacions d’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)

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)
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Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

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

Instal∙lacions 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)

Instal∙lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
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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

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)
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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.

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)

Llibre de l’edifici

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

Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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Enderrocar paret

Treure xapa per
reixa

de tochana exterior

Desmontatge de xapa
metàl·lica grecada per
reixa de ventil·lació

Enderroc de capota de
sortida de ventilació

Enderroc de paret d'obra 15 cm
per reixa de ventil·lació

en serveis minusvàlids

porta provisional de xapa
Treure paret 15 cm amb

Picar paviment

Projecció del sostre

Trasdallar reixa ACO 10 cm

Enderrocar paret d'obra de 15 cm

Obrir forat per finestra

Desmontatge de xapa
metàl·lica grecada

Enderroc de paret
per muntatge de porta
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Xapa encofrat perdut
Malla

Ø16/30 

L-80x8

Xapa encofrat perdut
L-80x8

L-80x8

Ø16/30 

Reeomplert de formigó

Tancament paret d'obra 15 cm (EI 120)

Tancament paret d'obra 15 cm (EI 120)

Tancament paret d'obra 15 cm (EI 90)

Tancament cartó-guix laminat 10 cm

Tancament vidre

15+15 EI 120 per no accedir P-2 (fase 1)
massís + placa de cartró-guix laminat

Tapar forat en forjat

HORMANN de 3,70x3,25 m
Nova porta seccional
(Entrada)

HORMANN de 3,40x3,40 m
Nova porta seccional
(Sortida)

Col·locació de reixa de ventilació

Col·locació de finestra

Nova barana recoltzada en terra

Tancament paret d'obra 15 cm (EI 120)

Tancament paret d'obra 15 cm (EI 90)

Nova reixa ACO 10 cm

Nou paviment

Tancament de bloc de formigó (1,1 m d'alçada)

15+15 EI 120 per no accedir P-2 (fase 1)
massís + placa de cartró-guix laminat
Tancament de bloc de formigó (1,1 m d'alçada)

Porta RF 3x3 m enrotllable (provisional)

Porta RF 3x3 m enrotllable (provisional)

Projecció porta seccional

Col·locació de reixa de ventilació

Muntatge porta EI 60

Muntatge porta EI 45

Muntatge porta EI 60

Muntatge porta EI 45

Muntatge porta EI 30
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Tancament paret d'obra 15 cm (EI 120)

Xapa encofrat perdut
Malla

Ø16/30 

L-80x8

Xapa encofrat perdut
L-80x8

L-80x8

Ø16/30 

Reeomplert de formigó

Tancament paret d'obra 15 cm (EI 120)

EI 120 per no accedir P-2 (fase 1)
Tancament de cartró-guix laminat

Tapar forat en forjat

per no accedir P-3
massís (1,1 m d'alçada) EI 120
Tancament de bloc de formigó

Muntatge porta EI 30

Muntatge porta EI 60

Muntatge porta EI 30

Muntatge porta EI 45

per no accedir P-3
massís (1,1 m d'alçada) EI 120
Tancament de bloc de formigó

DETALL PLANTA -3

Tancament paret d'obra 15 cm (EI 120)
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INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Es disposarà d'extintors de pols, extintors de CO2, Boques d'incendis 25mm, polsadors, sirenes d'alarma, detectors
termovelocimètrics i de CO.  A l'exterior de l'edifici 1 hidrant.
S'indicarà cada element de protecció contra incendis amb l'adient pictograma fotoluminiscent.
A menys de 2 m de qualsevol element extintor o quadre elèctric hi haurà una llumenera d'emergència.
Els extintors s'instal·laran de manera que la seva part superior quedi a una altura entre 80cm i 120cm del terra. Els de
pols tindran una eficàcia miinia 21A-144B amb una capacitat de 6kg.
Les BIES  es col·locaran de manera que la boquilla i la vàlvula manual quedin a 1,5 m màx del terra.
La disposició dels detectors termovelocimètrics serà a sostre
La disposició dels detectors de C0 segons característiques del fabricant .

SECTORITZACIÓ

L' Activitat és un únic sector d'incendis
La planta -3 que no forma part de l'activitat, quedarà sectoritzada per les rampes que comuniquen ambdues plantes, per
la comunicació amb l'ascensor i per les escales, donant continuitat les parets fins a planta -3

ESCALES D'EVACUACIÓ

Hi ha dues escales d'evacuació ascendent especialment protegides amb ventilació natural; dos tubs de 50cm2/m3 per
entrada i sortida d'aire disposats a parets oposades del recinte. La reixa d'extracció es disposarà a més de 1,80m del
terra i la d'entrada d'aire a menys de 1m del terra.
LOCALS DE RISC
Hi ha 5 locals de risc:

Centre de Transformació
Magatzem Planta -1
Ascensor
Sala Quadre Elèctric
Magatzem Planta -2

PORTES DE SECTORITZACIÓ

Les portes de les escales especialment protegides seran del tipus  EI2 t-C5 on t és la meitat de la resistència al foc de
les parets de tancament de l'escala quan no hi hagi vestíbul previ. Amb vestíbul previ seran del tipus EI2 30-C5
La porta del local del quadre Elèctric serà del tipus EI2 45-C5
Les portes dels Magatzems serà del tipus EI2 45-C5
Tots els baixant d'instal·lacions del CAP de secció superior a 50 cm2 es segelleran amb material intumescent
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SECTORITZACIÓ

L' Activitat és un únic sector d'incendis
La planta -3 que no forma part de l'activitat, quedarà sectoritzada per les rampes que comuniquen ambdues plantes, per
la comunicació amb l'ascensor i per les escales, donant continuitat les parets fins a planta -3

ESCALES D'EVACUACIÓ

Hi ha dues escales d'evacuació ascendent especialment protegides amb ventilació natural; dos tubs de 50cm2/m3 per
entrada i sortida d'aire disposats a parets oposades del recinte. La reixa d'extracció es disposarà a més de 1,80m del
terra i la d'entrada d'aire a menys de 1m del terra.
LOCALS DE RISC
Hi ha 5 locals de risc:

Centre de Transformació
Magatzem Planta -1
Ascensor
Sala Quadre Elèctric
Magatzem Planta -2

PORTES DE SECTORITZACIÓ

Les portes de les escales especialment protegides seran del tipus  EI2 T-C5 on T és la meitat de la resistència al foc de
les parets de tancament de l'escala quan no hi hagi vestíbul previ. Amb vestíbul previ seran del tipus EI2 30-C5
La porta del local del quadre Elèctric serà del tipus EI2 45-C5
Les portes dels Magatzems serà del tipus EI2 45-C5
Tots els baixant d'instal·lacions del CAP de secció superior a 50 cm2 es segelleran amb material intumescent

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Es disposarà d'extintors de pols, extintors de CO2, Boques d'incendis 25mm, polsadors, sirenes d'alarma, detectors
termovelocimètrics i de CO.  A l'exterior de l'edifici 1 hidrant.
S'indicarà cada element de protecció contra incendis amb l'adient pictograma fotoluminiscent.
A menys de 2 m de qualsevol element extintor o quadre elèctric hi haurà una llumenera d'emergència.
Els extintors s'instal·laran de manera que la seva part superior quedi a una altura entre 80cm i 120cm del terra. Els de
pols tindran una eficàcia miinia 21A-144B amb una capacitat de 6kg.
Les BIES  es col·locaran de manera que la boquilla i la vàlvula manual quedin a 1,5 m màx del terra.
La disposició dels detectors termovelocimètrics serà a sostre
La disposició dels detectors de C0 segons característiques del fabricant .

DETALL SECTORITZACIÓ A PLANTA -3
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VENTILACIÓ AMB EXTRACIÓ I ADMISIÓ MECÀNICA

Aquest sistema s'aplicarà a l'aparcament
Ventilació per depressió
Una obertura d'admissió i una d'extracció per cada 100 m2.
La distància entre obertures d'extracció més pròximes inferior a 10m.
Dues terceres parts de les obertures d'extracció a una distància inferior a 0,5m del sostre.
Hi ha d'haver com a mínim dues xarxes d'extracció amb ventilador independent per cada planta de més de 15
places.
Sistema detector de CO que activarà els aspiradors quan es detecti un nivel superior a 50 ppm si
l'aparcament disposa de treballadors, en cas que no, quan el nivell superi els 100 ppm.
L'extractor mecànic anirà  just després de l'última obertura d'extracció.
La boca d'expulsió estarà a la coberta de l'edifici a una distància mínim 3m de qualsevol lloc on hi pugui
haver persones de forma habitual.
Cabal d'extració 150l/s.plaça.
Cabal impulsió 120ls.plaça
Conductes E300 60
Ventiladors F300 60

VENTILACIÓ NATURAL

Aquest sistema s'aplicarà a les escales protegides
El sistema de ventilació, de tipus natural, serà amb dos tubs de 50cm2/m3 per entrada i sortida d'aire
disposats a parets oposades del recinte. La reixa d'extracció es disposarà a més de 1,80m del terra i la
d'entrada d'aire a menys de 1m del terra. L'escala Oest  estar absent d'aquesta instal·lació ja que l'altura
d'evacuació no és major de 3m

VENTILACIÓ AMB  OBERTURA DE  PAS

Aquest sistema de ventilació s'aplicarà als Magatzems, amb assimilació als trasters. Es disposaran unes
obertures de pas de 70 cm2

P-1
Aparcament

Extracció : 10.80 m3/s
P-2
Aparcament

Extracció : 11,55 m3/s
Admissió : 9,240 m3/s
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P-1
Aparcament

Extracció : 10.80 m3/s
Trasters

Extracció: 0,02 m3/s
P-2
Aparcament

Extracció : 11,55 m3/s
Admissió : 9,240 m3/s

VENTILACIÓ AMB EXTRACIÓ I ADMISIÓ MECÀNICA

Aquest sistema s'aplicarà a l'aparcament
Ventilació per depressió
Una obertura d'admissió i una d'extracció per cada 100 m2.
La distància entre obertures d'extracció més pròximes inferior a 10m.
Dues terceres parts de les obertures d'extracció a una distància inferior a 0,5m del sostre.
Hi ha d'haver com a mínim dues xarxes d'extracció amb ventilador independent per cada planta de més de 15
places.
Sistema detector de CO que activarà els aspiradors quan es detecti un nivel superior a 50 ppm si
l'aparcament disposa de treballadors, en cas que no, quan el nivell superi els 100 ppm.
L'extractor mecànic anirà  just després de l'última obertura d'extracció.
La boca d'expulsió estarà a la coberta de l'edifici a una distància mínim 3m de qualsevol lloc on hi pugui
haver persones de forma habitual.
Cabal d'extració 150l/s.plaça.
Cabal impulsió 120ls.plaça
Conductes E300 60
Ventiladors F300 60

VENTILACIÓ NATURAL

Aquest sistema s'aplicarà a les escales protegides
El sistema de ventilació, de tipus natural, serà amb dos tubs de 50cm2/m3 per entrada i sortida d'aire
disposats a parets oposades del recinte. La reixa d'extracció es disposarà a més de 1,80m del terra i la
d'entrada d'aire a menys de 1m del terra. L'escala Oest  estar absent d'aquesta instal·lació ja que l'altura
d'evacuació no és major de 3m

VENTILACIÓ AMB  OBERTURA DE  PAS

Aquest sistema de ventilació s'aplicarà als Magatzems, amb assimilació als trasters. Es disposaran unes
obertures de pas de 70 cm2
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Sala de manteniment

IL·LUMINACIÓ

Tota la il·luminació es projecta amb làmpades LED.
Els nivells d'il·luminació compliran la norma UNE -EN 12464-1

Passadissos : 75 lux mínim
Rampes Sortides i Entrades : 300 lux mínim.

Es projecta un sistema centralitzat de regulació dels nivells d'il·luminació en funció de l'ocupació punt a punt en els
espais comuns (que pot ser de fins al 1% del flux lumínic )
Ens els petits espais tancats serà un detector de presència el que controlarà l'encesa.
Les làmpades projectades son tipus estanc
Les lluminàries d'emergència son del tipus de no encesa permanent i estaran connectades al subministrament
complementari.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Es projecta un sistema de subministrament complementari per Grup Electrògen
La instal·lació estar dividida en aquests quadres:
Quadre General

Subquadre de recàrrega elèctrica de vehicles
Quadre de subministrament complementari

Subquadre Ascensor
Del subministrament complementari s'alimenta: l'ascensor, l'enllumenat d'emergència, sistema de ventilació, i les
centraletes d'incendis i C0.
Es projecta un punt de mesura de terres i es fa una connexió amb piqueta a terra a P-3  a fosa d'ascensor. Caldrar
reconnectar amb xarxa existent d'edifici.

SISTEMA DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

Es projecten 8 punts de recàrrega en compliment del REBT.  Aquests seran de 2.300 W per proporcionar un corrent
màxim de 10 A ( màxim valor admissible de la majoria de vehicles ).
Es proposa la contractació d'un servei de gestió . Aquesta consistirà en habilitar punt de recàrrega, cobrar-ne el servei a
l'usuaris i donar  visibilitat a través de App del punts existents als usuaris de vehicles. La propietat i la gestora pactaran
preu del kw consumit.

ACCESSOS
L'accionament deles barreres d'accés es farà a través de videovigilància, amb reconeixament de matrícula del vehicle (
no serà necessari l'ús de tickets )
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Sala de manteniment

IL·LUMINACIÓ

Tota la il·luminació es projecta amb làmpades LED.
Els nivells d'il·luminació compliran la norma UNE -EN 12464-1

Passadissos : 75 lux mínim
Rampes Sortides i Entrades : 300 lux mínim.

Es projecta un sistema centralitzat de regulació dels nivells d'il·luminació en funció de l'ocupació punt a punt en els
espais comuns (que pot ser de fins al 1% del flux lumínic )
Ens els petits espais tancats serà un detector de presència el que controlarà l'encesa.
Les làmpades projectades son tipus estanc
Les lluminàries d'emergència son del tipus de no encesa permanent i estaran connectades al subministrament
complementari.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Es projecta un sistema de subministrament complementari per Grup Electrògen
La instal·lació estar dividida en aquests quadres:
Quadre General

Subquadre de recàrrega elèctrica de vehicles
Quadre de subministrament complementari

Subquadre Ascensor
Del subministrament complementari s'alimenta: l'ascensor, l'enllumenat d'emergència, sistema de ventilació, i les
centraletes d'incendis i C0.
Es projecta un punt de mesura de terres i es fa una connexió amb piqueta a terra a P-3  a fosa d'ascensor. Caldrar
reconnectar amb xarxa existent d'edifici.

SISTEMA DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

Es projecten 8 punts de recàrrega en compliment del REBT.  Aquests seran de 2.300 W per proporcionar un corrent
màxim de 10 A ( màxim valor admissible de la majoria de vehicles ).
Es proposa la contractació d'un servei de gestió . Aquesta consistirà en habilitar punt de recàrrega, cobrar-ne el servei a
l'usuaris i donar  visibilitat a través de App del punts existents als usuaris de vehicles. La propietat i la gestora pactaran
preu del kw consumit.

ACCESSOS
L'accionament deles barreres d'accés es farà a través de videovigilància, amb reconeixament de matrícula del vehicle (
no serà necessari l'ús de tickets )
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TRANSFORMADOR
( 630 KVA )

CAIXA DE SECCIONAMENT
+ CGP

SUBMINISTRAMENT NORMAL

COMPTADOR
TMF10

4x95+50TCGP-9
400A

4x4+4T

4x10+10T

SUBMINISTRAMENT RESERVA

TRANSFORMADOR
( 630 KVA )

CAIXA DE SECCIONAMENT
+ CGP

COMPTADOR
TMF1

CGP-9
400A

ICP
40A

ICP
160A

IL·LUMINACIÓ

Tota la il·luminació es projecta amb làmpades LED.
Els nivells d'il·luminació compliran la norma UNE -EN 12464-1

Passadissos : 75 lux mínim
Rampes Sortides i Entrades : 300 lux mínim.

Es projecta un sistema centralitzat de regulació dels nivells d'il·luminació en funció de l'ocupació punt a punt en els
espais comuns (que pot ser de fins al 1% del flux lumínic )
Ens els petits espais tancats serà un detector de presència el que controlarà l'encesa.
Les làmpades projectades son tipus estanc
Les lluminàries d'emergència son del tipus de no encesa permanent i estaran connectades al subministrament
complementari.

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Es projecta un sistema de subministrament complementari per Grup Electrògen
La instal·lació estar dividida en aquests quadres:
Quadre General

Subquadre de recàrrega elèctrica de vehicles
Quadre de subministrament complementari

Subquadre Ascensor
Del subministrament complementari s'alimenta: l'ascensor, l'enllumenat d'emergència, sistema de ventilació, i les
centraletes d'incendis i C0.
Es projecta un punt de mesura de terres i es fa una connexió amb piqueta a terra a P-3  a fosa d'ascensor. Caldrar
reconnectar amb xarxa existent d'edifici.

SISTEMA DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

Es projecten 8 punts de recàrrega en compliment del REBT.  Aquests seran de 2.300 W per proporcionar un corrent
màxim de 10 A ( màxim valor admissible de la majoria de vehicles ).
Es proposa la contractació d'un servei de gestió . Aquesta consistirà en habilitar punt de recàrrega, cobrar-ne el servei a
l'usuaris i donar  visibilitat a través de App del punts existents als usuaris de vehicles. La propietat i la gestora pactaran
preu del kw consumit.

ACCESSOS
L'accionament deles barreres d'accés es farà a través de videovigilància, amb reconeixament de matrícula del vehicle (
no serà necessari l'ús de tickets )
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Connexió BIE 3''

Connexió aigua 1''

A xarxa 
aigua potable
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CABALS INSTANTANIS
Water: 0,1 l/s
Lavabo: 0,1 l/s

CABAL INSTANTANI MÀXIM

0,4 l/s

Degut a que el nivell de planta -1 és inferior al nivell de la canalització de fecals, es projecta un sistema amb triturador i
bomba d'impulsió, es proposa el model SANITRIT COMPACT
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II. PLEC DE CONDICIONS (PC)



   
E  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E9  PAVIMENTS

E9D  PAVIMENTS DE RAJOLA DE CERÀMICA I DE GRES

E9DB  PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:   
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.
S’han considerat les següents col·locacions:
- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col.locació a truc de maceta:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
Col.locació a l’estesa:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col·locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament del paviment ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de reblir amb morter
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 2 mm
COL·LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del fabricant.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha
d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:

APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ
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- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   

APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

 Pàgina:    2



P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2146-  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2146-DJ4K.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs

APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ
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- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214A-  DESMUNTATGE DE DIVISORIA PRACTICABLE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214A-HIIX.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats
d'obra on intervenen conservadors-restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:

APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ
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- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de
malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà
l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures
que donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha
de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la
bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents,
etc,), aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues
suaus i fent-les descendir amb politges.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DESMUNTATGE PER UNITATS:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________
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P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214R-  ENDERROC DE PARET

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214R-8GWZ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en
cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es
notificarà immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per
l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual
es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi
ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense
tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu
gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el
sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a
l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214T-  ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214T-4RQI.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en
cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es
notificarà immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per
l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual
es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi
ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense
tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu
gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el
sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a
l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P214V-  OBERTURA DE FINESTRA TAPIADA EN RESTAURACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214V-AKVU.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
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- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar    
  - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar     - Dificultat d'accès de l'element a
tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:     - Suma 0
a 3:  Grau de dificultat baix     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà     - Suma 7 a 9:   
Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en
cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es
notificarà immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per
l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS

P21G5-  DEMOLICIÓ D'EMBORNAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21G5-54CN.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans
manuals o mecànics.
S'han considerat els elements següents:
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
EMBORNAL:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

P21Z  OPERACIONS AUXILIARS PER A DESMUNTATGES O ENDERROCS

P21Z2-  TALLS EN PARAMENTS VERTICALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21Z2-4RXK.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall en parets de fàbrica per a obrir nous forats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del tall i protecció dels elements que calgui
- Realització del tall
- Neteja de la runa produïda
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de
tenir vores escantonades.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Al realitzar els talls no s'ha de produir danys als elements que envolten el parament
(paviment, parets, sostres, etc.), com ara cops, ratlles, etc.
S'ha de verificar que no hi hagi cap instal·lació en servei a la zona on es farà el tall.
Cal verificar que l'estructura sigui estable en fer el tall, i en el seu cas apuntalar els
elements que indiqui la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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P4  ESTRUCTURES

P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45C  FORMIGONAMENT DE LLOSES Y BANCADES

P45C1-  FORMIGONAMENT DE LLOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P45C1-D5JV.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Lloses i bancades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
     - Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de
l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT.
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els
hagi examinat.
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial
cura la zona d'ancoratges.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
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Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

P45C  FORMIGONAMENT DE LLOSES Y BANCADES

P45C7-  LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P45C7-4SVA.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de
muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llosa inclinada de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de
sostres i lloses
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element
estructural estigui en disposició de suportar els esforços   
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.)
que puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
- Elements formigó armat:
     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm
     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm
     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:
     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm
Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):
     - H <= 6 m:  ± 24 mm
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm
     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm
- Desviacions laterals:
     - Peces:  ± 24 mm
     - Junts:  ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
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     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm
- Planor:
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
SOSTRES I LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los
malbé.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

SOSTRES I LLOSES:
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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P4  ESTRUCTURES

P4B  ARMADURES PASSIVES

P4B8-  ARMADURA PER A LLOSES D'ESTRUCTURA, EN BARRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4B8-D6QK.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a
perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
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Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica
l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a
la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de
la EHE).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser
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metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
     - Rectitud.
     - Lligams entre les barres.
     - Rigidesa del conjunt.
     - Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P4  ESTRUCTURES

P4D  ENCOFRATS I ALLEUGERIDORS

P4DC-  ENCOFRAT PER A LLOSES I BANCADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4DC-3UY1.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
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- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,
grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i
rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels
set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
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desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al
ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
     - Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
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construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les
articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la
part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no
assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
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P4  ESTRUCTURES

P4F  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA

P4FC-  LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P4FC-545G.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució d'estructures amb maons ceràmics.
S'han considerat els elements estructurals següents:
- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arcs, voltes i llindes:
- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia
- Col·locació de les peces humitejant-les
- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist
- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable i resistent.
Ha de tenir la forma indicada a la DT.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
No ha de tenir esquerdes.
Els junts han d'estar plens de morter.
LLINDA:
La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT.
Ha de ser horitzontal.
Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter.
En el recolzament, l'armadura s'ha d'allargar com a mínim, un 25% de la secció total de
l'armadura central de la peça.
En la zona de recolzament ha d'haver-hi una armadura de continuïtat, de secció no inferior al
50% de l'armadura central.
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça,
llargària, etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F.
Llargària del recolzament:  >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor:  ± 15 mm/total
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part
executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant
alternativament, filades entrants i sortints.
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i
s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
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cedeixin aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la
peça i el morter i tornar-la a col·locar.
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels
junts.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de
l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:
En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant.
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:     - Humitat dels blocs     - Col·locació     - Obertures     - Travat     -
Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

P612  PARETS DE CERÀMICA

P6125-  PARET DE MAÓ CALAT AMB MORTER INDUSTRIAL

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares
vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del
CTE-DB-F i la DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peça.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra
condició.
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la
part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la
taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
     - Parcials:  ± 10 mm
     - Extrems:  ± 20 mm
- Planor:
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m
     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària,
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d'aplicació.
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:
     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
     - Humitat dels maons.
     - Col·locació de les peces.
     - Obertures.
     - Travat entre diferents parets en junts alternats.
     - Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

P612  PARETS DE CERÀMICA

P6126-  PARET DE CERÀMICA AMB MORTER ELABORAT EN OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P6126-58MX.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares
vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del
CTE-DB-F i la DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peça.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra
condició.
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la
part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la
mateixa modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
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Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la
taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
     - Parcials:  ± 10 mm
     - Extrems:  ± 20 mm
- Planor:
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m
     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària,
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
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director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d'aplicació.
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:
     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
     - Humitat dels maons.
     - Col·locació de les peces.
     - Obertures.
     - Travat entre diferents parets en junts alternats.
     - Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

P614  PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA

P6142-  ENVÀ COL·LOCAT AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA, AMB GUIX O AMB ADHESIU COLA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes,
col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Envà o paredó de tancament
- Envà o paredó de tancament passant
- Envà o paredó interior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra
condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
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En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la
part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element
estructural horitzontal a cada planta.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
     - Parcials:  ± 10 mm
     - Extrems:  ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
- Planor de les filades:
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m
     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total
     - Paret vista:  ± 2 mm/m
     - Paret per a revestir:  ± 3 mm/m
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les
cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada
ha de ser per filades alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària,
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no
estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades
alternatives.
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
Fondària de les regates:
+--------------------------------------+
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦
¦----------------¦---------------------¦
¦         4      ¦       <= 2          ¦
¦         5      ¦     <= 2,5          ¦
¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦
¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦
¦         9      ¦       <= 4          ¦
¦        10      ¦       <= 5          ¦
+--------------------------------------+
Regates :
- Pendent:  >= 70°
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm
- Separació dels marcs:  >= 20 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
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dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d'aplicació.
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:
     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
     - Humitat dels maons.
     - Col·locació de les peces.
     - Obertures.
     - Travat entre diferents parets en junts alternats.
     - Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.

   
____________________________________________________________________________
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P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P65  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

P653-  ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P653-8IDY,P653-8IGT.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb
muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels perfils de l'entramat
- Col·locació i fixació dels perfils al parament
- Col·locació banda acústica
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc).
Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables
en les làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En
qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el
mateix muntant.
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial:  ± 2 mm
- Replanteig total:  ± 2 mm
- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat,
inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han
de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però,
amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la
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perfileria.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de
fixar-les al suport.
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de
ser la correcta.
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les
tasques realitzades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig inicial
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de
l'entramat metàl·lic.
- Comprovació de la geometria del parament vertical
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

P6A  REIXATS I TANQUES LLEUGERES

P6A2-  PORTA DE REIXAT METÀL·LIC, COL·LOCADA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla
electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
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- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de
torsió, mecanismes i muntants de suport.
- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb
rodet.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Porta de fulles batents:
- Replanteig
- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de
fàbrica
- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció
Porta corredissa:
- Replanteig
- Fixació de la guia inferior
- Fixació dels bastiments laterals
- Muntatge de la porta
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció del conjunt
PORTES:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de
produir deformacions al conjunt del tancament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les
especificacions del fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de
topall i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d'estar col·locats.
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i
silenciós.
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al
paviment.
Franquícia de la fulla al paviment:  >= 8 mm,  <= 12 mm
Franquícia de la fulla al bastiment:  <= 4 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell:  ± 3 mm
- Aplomat:  ± 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PORTES:
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins
que quedi ben travat.
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PORTES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa
referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la
tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 %
dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre
el 100 % de les unitats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P7D  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

P7DA-  SEGELLAT DE JUNTS I BUITS PER A L'AÏLLAMENT CONTRA EL FOC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7DA-EQF5.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i execució d'elements diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.
S'han considerat els tipus següents:
- Segellat amb escuma
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Segellat amb escuma:
- Preparació del junt
- Reblert del junt amb escuma
SEGELLAT AMB ESCUMA:
Ha de ser continu i omplir el junt en la fondària prevista.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

SEGELLAT AMB ESCUMA:
El suport ha de mullar-se prèviament a l'aplicació de l'escuma.
El junt o el forat ha de reblir-se en un 40%. Passada una hora es pot tornar a segellar.
- Temperatura d'ús:  1 a 35º C
- Amplària del junt:  de 10 a 40 mm
- Profunditat d'injecció del junt:  7 a 15 cm
- Dimensions màximes del forat:  100x50 mm
- Nombre màxim de cables per forat:  3 cables

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TELA METÀL·LICA, LLANA DE ROCA, RESINES TERMOPLÀSTIQUES, SEGELLAT DE BUITS, MORTER IGNÍFUG O
SAQUETS INTUMESCENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
SEGELLAT DE JUNTS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.
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P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

P7J  JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS

P7JB-  SEGELLAT DE JUNT DE FUSTERIES AMB EL BUIT D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7JB-5QD1.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou
elàstics per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es
produeixin en el seu funcionament habitual.
S'han considerat els elements següents:
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada
amb pistola manual prèvia imprimació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Segellat amb massilla, escuma o morter:
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu
cas
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt
CONDICIONS GENERALS:
El segellat ha de tenir la llargària prevista.
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície
uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi
ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del segellat:  ± 10%
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:
+-----------------------------------------------------+
¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦
¦---------------------------------¦-------------------¦
¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦
¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦
¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦
¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦
¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦
¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦
¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦
¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦
+-----------------------------------------------------+
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta
s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant.
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Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les
instruccions del fabricant.
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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P8  REVESTIMENTS

P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS

P811-  ARREBOSSAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P811-3EJ7,P811-3EWB,P811-3FG9.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat
no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni
fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
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- Distància entre mestres:  <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:
     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm
     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm
     - Acabat reglejat:  ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per
als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els
paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades
i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben
aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els
paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o
s'hagi adormit.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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P8  REVESTIMENTS

P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS

P815-  ENGUIXAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P815-3FL7,P815-3FMO.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enguixats aplicats en paraments interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enguixat a bona vista:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Enguixat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho
fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats,
aplomada.
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els
paraments.
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els
paraments.
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els
dos paraments.
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm
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Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):
- Enguixat a bona vista:  >= 50
- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦
¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦
¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦
+-----------------------------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi
hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben
horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels
forats i als sòcols.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ACABAT LLISCAT:
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar
en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar
en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una
pasterada feta amb aquesta finalitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENGUIXAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Formació d'arestes i reglades de sòcol
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.
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P8  REVESTIMENTS

P82  ENRAJOLATS

P822-  ENRAJOLATS AMB RAJOLA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P822-3NQV.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.
S'han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola
existent, en interiors
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en
tota la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves
prestacions.
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S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua
entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb
silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
- Parament interior:  <= 8 m
- Parament exterior:  <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter:  10-15 mm
- Morter adhesiu:  2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplària dels junts:
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor:
     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m
     - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m
- Amplària junts:
     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:
          - Parament interior  ± 0,5 mm
          - Parament exterior  ± 1 mm
     - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm
     - Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
TRENCADÍS:
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una
aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.
- Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
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P8  REVESTIMENTS

P89  PINTATS

P894-  PINTAT DE BARANES I REIXES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P894-4V9D.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
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CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
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P8  REVESTIMENTS

P89  PINTATS

P89H-  PINTAT DE PARAMENT DE CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P89H-4V7K.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
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P8  REVESTIMENTS

P89  PINTATS

P89I-  PINTAT DE PARAMENT DE GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P89I-4V8O.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
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aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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P8  REVESTIMENTS

P8K  ESCOPIDORS

P8KB-  ESCOPIDOR AMB RAJOLES CERÀMIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P8KB-464W.
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents
materials col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del parament.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Escopidor de rajola ceràmica col·locada amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la
inclinació adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es
troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a
escaire, en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.
S'han de respectar els junts estructurals.
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament:  >= 2 cm
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal:  >= 2 cm
Pendent (Façanes):  >= 10º
Toleràncies d'execució de l'escopidor:
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la
humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha
d'humitejar.
ESCOPIDOR DE RAJOLA CERÀMICA:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
Per a l'escopidor format amb dos gruixos de rajola, les peces del segon gruix s'han de
col·locar a trencajunts respecte a l'inferior.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
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P9  FERMS I PAVIMENTS

P9C  PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
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P9C2-  PAVIMENT DE TERRATZO LLIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9C2-D4BK.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Humectació
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres
defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm
- Rectitud dels junts:  <= 3 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de
gruix.
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
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- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als
junts.
- Control del temps d'adormiment.
- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts.
- Neteja de l'excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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P9  FERMS I PAVIMENTS

P9C  PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL

P9C3-  PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS, COL·LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9C3-71WY.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter, amb
execució posterior de rebaix, polit i abrillantat de la superfície del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Humectació
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura
- Rebaix
- Polit
- Abrillantat
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres
defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix i ha de ser antilliscant.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.
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Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor del paviment un cop rebaixat:  ± 4 mm/2 m,  Celles nul·les
- Rectitud dels junts:  <= 3 mm/2 m
- Marques del rebaix:  <= 1% de rajoles sobre la totalitat

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de
gruix.
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que
indiqui la DT.
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment.
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona,
d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix.
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment.
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació de
rebaix.
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra
abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície
completament preparada.
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit.
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2.
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la
segona s'ha d'aplicar un líquid metal·litzador d'abrillantament.
En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins que la
superfície que es tracta estigui completament seca.
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb
una màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P9D  PAVIMENTS DE RAJOLA DE CERÀMICA I DE GRES

P9DB  PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DEFINICIÓ:   
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.
S’han considerat les següents col·locacions:
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- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col.locació a truc de maceta:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
Col.locació a l’estesa:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col·locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament del paviment ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de reblir amb morter
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 2 mm
COL·LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del fabricant.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha
d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FERMS I PAVIMENTS

P9M  PAVIMENTS CONTINUS
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P9M1-  PAVIMENT CONTINU DE RESINES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9M1-8D2Z-B,P9M1-8D2Z-C,P9M1-8DZ0.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiment continu per a paviments.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Paviment de resina sintètica en dues capes, amb o sense imprimació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Revestiment de resines:
- Preparació i comprovació de la superfície
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de producte
- Aplicació successiva, en el seu cas, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura
d'acabat
- Neteja final de la superfície acabada
- Protecció del revestiment col·locat
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment ha de formar una superfície plana i llisa.
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Gruix:  ± 10%
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m
ACABAT PINTAT:
Han d'estar pintades totes les superfícies indicades a la DT.
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el gruix indicat a la DT, d'acord amb la dotació prevista i els rendiments
indicats pel fabricant.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha d'aplicar a una temperatura entre 10 i 30ºC, sense pluja.
Abans de l'aplicació s'ha de comprovar que el producte tingui un aspecte homogeni.
El suport a cobrir ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.
La superfície a cobrir ha d'estar seca, sanejada i neta de matèries que dificultin
l'adherència.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
S'ha d'aplicar seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
PAVIMENT DE RESINES SINTÈTIQUES:
S'han d'eliminar les irregularitats del suport que siguin superiors a 3 mm.
Temps d'assecatge (25ºC capa 1 mm):  3-4 h

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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P9  FERMS I PAVIMENTS

P9V  ESGLAONS

P9VD-  ESGLAÓ DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9VD-DRVE.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta
amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col·locació de la beurada, en el seu cas
- Neteja de l'esglaó acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes
aparents.
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 4 mm/m
- Planor de les celles:  ± 2 mm
- Horitzontalitat:  ± 0,2%
- Fals escaire:  ± 5 mm
ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO:
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar
a les especificacions de la DT.
Junts entre peces:  >= 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar
allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de
morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter.
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter
fresc.
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 15 de febrero de 1984, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-RSR/1984: Revestimientos de Suelos. Piezas rígidas.
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P9  FERMS I PAVIMENTS

P9Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS

P9ZA-  REBAIXAT, POLIT I ABRILLANTAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9ZA-4ZDB.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Rebaix
- Polit
- Abrillantat
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície
adequada per a ser polida posteriorment.
A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles.
Toleràncies d'execució:
- Planor del paviment un cop rebaixat:  ± 4 mm/2 m,  Celles nul·les
- Marques del rebaix:  <= 1% de rajoles sobre la totalitat
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície
adequada per a rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles,
diferències de tonalitat o d'altres defectes.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra   
o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles,
diferències de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser antilliscant.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de deixar-lo
preparat per a ser envernissat posteriorment.
En paviments nous no hi ha d'haver ressalts. La superfície ha de quedar plana i afinada.
En paviments antics no hi ha d'haver ressalts ni capes antigues de vernís i cera.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb
una màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment.
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment.
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona,
d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix.
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment.
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació de
rebaix.
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra
abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície
completament preparada.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit.
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S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2.
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la
segona s'ha d'aplicar un líquid metal·litzador d'abrillantament.
En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins que la
superfície que es tracta estigui completament seca.
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
El rebaix i polit s'ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions
ambientals d'humitat relativa i temperatura.
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d'humitat relativa entre el 40% i el 70%, i
temperatura de 15 a 20º, els temps d'espera recomanats en funció del tipus d'adhesiu són els
següents:
- Adhesius d'acetat en dispersió aquosa:  20 dies
- Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic:  7 dies
- Adhesius de dos components:  4 dies
El procés complet s'ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra progressivament
menor. La quantitat de passades depèn dels desnivells de la superfície i de la duresa del
vernís i de la fusta instal·lada.
S'ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres.
La primera passada s'ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra de la fusta. La
segona passada en la diagonal oposada i la tercera i la quarta en paral·lel a la fibra de la
fusta.
Després de diverses passades s'ha d'escombrar la superfície i eliminar la pols amb aspirador.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PA3  TANCAMENTS EXTERIORS PRACTICABLES

PA30-  OBERTURA EXTERIOR PRACTICABLE EN PARET EXISTENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PA30-61RK.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'obertura en paret de maó i col·locació d'elements de fusteria, amb les operacions
d'acabat del buit d'obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tall de la paret amb disc, al perímetre del buit d'obra
- Enderroc de la paret
- Col·locació de la llinda i reblert de l'espai amb la paret
- Col·locació del bastiment de base
- Arrebossat del brancal i la llinda
- Enguixats dels paraments interiors.
- Col·locació de l'escopidor
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- Col·locació de la fusteria
- Segellat de la fusteria
- Col·locació dels vidres
- Neteja i recollida de la runa i de les restes de material
- Càrrega de la runa sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
El buit d'obra ha de tenir les mides i la posició indicats a la DT, amb les modificacions
expressament acceptades per la DF.
Els brancals han de ser verticals, i la llinda horitzontal.
L'escopidor ha de tenir un pendent per evacuar l'aigua, i ha de volar respecte al pla del
parament exterior.
El conjunt ha de ser estable i resistent.
Els brancals i la llinda no han de tenir esquerdes, o despreniments del seu acabat.
La fusteria ha d'estar situada al pla interior del buit d'obra.
La fusteria ha d'obrir i tancar correctament, sense necessitat de forçar la seva posició.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Pendent de l'ecopidor:  > 1%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m
- Aplomat:  ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Els materials enderrocats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és >
60 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de porta col·locada d'acord amb les especificacions de la DT.
No inclou bastida ni pintat de paraments exterior i interior.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAD  TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER

PAD0-  PORTA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAD0-617L.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes
per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.
S'han considerat els tipus següents:
- Porta de planxa d'acer, col·locada sobre bastiment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Porta:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica,
seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 2 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat a l'obra.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
características.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAF  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

PAF8-  FINESTRA PRACTICABLE D'ALUMINI, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAF8-7ET9.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i
amb els tapajunts col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Finestres o balconeres:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m
- Aplomat:  ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm
FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca
mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels
extrems.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra
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l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAN  BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS

PAN5-  BASTIMENT DE BASE DE TUB D'ACER, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAN5-7Z9V,PAN5-7Z6O,PAN5-7YXS.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bastiments de base amb tubs d'acer pintat o galvanitzat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Obertura dels caixetins per a introduir les potes de fixació
- Fixació definitiva i neteja
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, i al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Si el perfil no està galvanitzat, haurà d'estar pintat amb dues mans d'emprimació antioxidant.
Ha d'estar travat a l'obra per mitjà dels elements d'ancoratge.
La unió del bastiment de base amb la paret o el suport ha d'estar segellada en tot el
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perímetre.
Distància entre elements travats a l'obra:  <= 60 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat (enfora):  3 mm
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El pla en què s'ha de col·locar el bastiment de base ha de ser segons el gruix que tingui
l'acabat del parament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat
d'obra específica de col·locació de bastiments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAR  PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS

PAR1-  PORTA ENROTLLABLE, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAR1-4VJJ.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Portes de grans dimensions amb els accessoris i mecanismes necessaris per a possibilitar el
seu accionament manual o automàtic, col·locades sobre fàbrica.
S'han considerat els elements següents:
- Porta enrotllable amb les guies, el corró compensat amb molles laterals i el pany.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Portes enrotllables:
- Replanteig
- Col·locació de les guies i rejuntat amb l'obra de fàbrica
- Muntatge del corró, la persiana i els accessoris
- Compensat de la persiana
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
Les portes han de quedar instal·lades en la posició que indica la DT i em el seu defecte la
indicada per la DF.
PORTA BASCULANT, ENROLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL:
La porta ha de quedar al nivell i al pla previstos.
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós.
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Distància entre ancoratges:
- Porta basculant, extensible, ràpida o seccional:  <= 60 cm
- Porta enrotllable:  <= 50 cm
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm
Franquícia fulla-paviment:  <= 10 mm
Toleràncies d'instal·lació:
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- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat de les guies:  ± 2 mm
- Pla previst respecte a les parets:  ± 2 mm
- Franquícia fulla-paviment:  ± 2 mm
PORTA BASCULANT, ENROTLLABLE, EXTENSIBLE O SECCIONAL:
Ha de tenir topalls fixats als paraments per tal d'evitar cops en obrir-la.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de fixar definitivament les guies, s'ha de procedir a la col·locació de la fulla i a la
seva anivellació i aplomat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PORTA ENROTLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 8 de mayo de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-PPA/1976: Particiones. Puertas. Acero.
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PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAR  PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS

PAR5-  PORTA SECCIONAL, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAR5-6NMS,PAR5-6NMT.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Portes de grans dimensions amb els accessoris i mecanismes necessaris per a possibilitar el
seu accionament manual o automàtic, col·locades sobre fàbrica.
S'han considerat els elements següents:
- Porta seccional amb funcionament manual o amb operador electromecànic amb tots els
mecanismes d'accionament i amb pany.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Portes seccionals:
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc.
- Muntatge de la porta
- Muntatge dels mecanismes d'accionament
- Connexionat elèctric, en el cas d'accionament amb operador electromecànic
- Equilibrat de la porta
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
Les portes han de quedar instal·lades en la posició que indica la DT i em el seu defecte la
indicada per la DF.
PORTA BASCULANT, ENROLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL:
La porta ha de quedar al nivell i al pla previstos.
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós.
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Distància entre ancoratges:
- Porta basculant, extensible, ràpida o seccional:  <= 60 cm
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- Porta enrotllable:  <= 50 cm
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm
Franquícia fulla-paviment:  <= 10 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat de les guies:  ± 2 mm
- Pla previst respecte a les parets:  ± 2 mm
- Franquícia fulla-paviment:  ± 2 mm
PORTA BASCULANT, ENROTLLABLE, EXTENSIBLE O SECCIONAL:
Ha de tenir topalls fixats als paraments per tal d'evitar cops en obrir-la.
PORTA RÀPIDA ,SECCIONAL:
Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada
a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les
instruccions del fabricant.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de fixar definitivament les guies, s'ha de procedir a la col·locació de la fulla i a la
seva anivellació i aplomat.
PORTA RÀPIDA ,SECCIONAL:
No s'han de produir danys a les portes ni als mecanismes durant el procés de muntatge.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PORTA ENROTLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 8 de mayo de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-PPA/1976: Particiones. Puertas. Acero.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAS  PORTES TALLAFOCS

PAS2-  PORTA TALLAFOCS DE FULLES BATENTS, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAS2-5QPX,PAS2-5Z03,PAS2-5Z05,PAS2-5QP9,PAS2-5QWQ.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per
termofusible.
S'han considerat els tipus següents:
- Portes de fulles batents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'obertura.
CONDICIONS GENERALS:
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Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.
Ha d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament:  ± 1 mm
- Aplomat:  <= 3 mm (enfora)
PORTES DE FULLES BATENTS:
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no
disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm )

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han
de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les
fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les
frontisses de les fulles.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'obertura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar
l'execució de la unitat.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAW  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES

PAW1-  AUTOMATISME OLEODINÀMIC PER A PORTA BASCULANT, COL·LOCAT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Automatismes d'obertura i tancament de portes i tancaments col·locats.
S'han considerat els tipus següents:
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- Moto-reductor per a porta o persiana enrotllable
- Oleodinàmic per a porta basculant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Muntatge dels mecanismes, barres de transmissió, etc.
- Connexionat elèctric
- Feines d'ajust dels recorreguts de la porta, finals de carrera, etc.
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
L'automatisme ha d'estar situat al lloc indicat per la DT d'acord amb les instruccions del
fabricant.
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques amb el quadre de maniobres, d'acord amb l'esquema
de la DT o les instruccions del fabricant.
Les fixacions han de ser prou resistents per que el mecanisme d'obertura actui en tot el seu
recorregut sense deformacions.
Toleràncies d'execució:
- Situació:  ± 2 mm
OLEODINÀMIC PER A PORTA BASCULANT:
Les barres de transmissió han d'estar fixades a les articulacions de la porta i a les del
automatisme de manera que permetin el recorregut complert de la porta i no produeixin esforços
tangencials.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a les portes ni a l'automatisme durant el procés de muntatge.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
Aquesta partida inclou tot el material auxiliar per fer les fixacions i les connexions amb el
quadre de comandament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAW  AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES

PAW8-  RETENIDOR ELECTROMAGNÈTIC PER A PORTES DE FULLES BATENTS, COL·LOCAT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents, col·locats amb fixacions
mecàniques
S'han considerat els tipus d'elements següents:
- Retenidors amb o sense polsador d'alliberament manual
- Retenidors per a col·locació mural o col·locació sobre el paviment
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la posició
- Col·locació del retenidor i de la placa ferromagnètica en la seva posició definitiva
- Execució de totes les connexions
- Comprovació de la partida d'obra
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
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La prova de funcionament ha d'estar feta.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAY  COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

PAY0-  COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS EN PARETS EXISTENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PAY0-4ZOC.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de bastiments sense incloure el subministrament dels mateixos.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Anivellat i aplomat
- Fixació del bastiment
- Protecció i neteja
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Si el bastiment és per a porta i els muntants no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a
aquest mitjançant fixacions mecàniques.
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm
Nombre d'ancoratges en el cabiró superior:  >= 2
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 3 mm
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del
parament.
La col·locació del bastiment ha de possibilitar la del tapajunts.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials
adequats (massilles, tacs, etc.).
El bastiment es col·loca durant el procés de formació de la paret i s'ha de travar a ella a
mesura que aquesta es puja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAY  COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES

PAY1-  COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS EN PROCÉS DE FORMACIÓ DE PARETS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de bastiments sense incloure el subministrament dels mateixos.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Anivellat i aplomat
- Fixació del bastiment
- Protecció i neteja
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Si el bastiment és per a porta i els muntants no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a
aquest mitjançant fixacions mecàniques.
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm
Nombre d'ancoratges en el cabiró superior:  >= 2
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 3 mm
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del
parament.
La col·locació del bastiment ha de possibilitar la del tapajunts.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials
adequats (massilles, tacs, etc.).
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El bastiment es col·loca durant el procés de formació de la paret i s'ha de travar a ella a
mesura que aquesta es puja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAZ  ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

PAZ3-  MECANISME ANTIPÀNIC PER A PORTA D'EVACUACIÓ COL·LOCAT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes antipànic per l'obertura de portes d'evacuació, instal·lats en portes de fusta,
acer o alumini.
La unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la posició dels mecanismes d'accionament i bloqueig
- Verificació de que la fulla o fulles de la porta poden fer el recorregut d'obertura complet
sense que cap element de la porta o de l'entorn o impedeixi
- Fixar el mecanisme amb tots els accessoris a la fulla, el bastiment i el terra, i eliminar
els mecanismes de bloqueig existents a la porta
- Verificar el funcionament de la porta
CONDICIONS GENERALS:
El mecanisme ha d'estar muntat d'acord amb les especificacions del fabricant.
S'ha de verificar la compatibilitat entre el mecanisme i el tipus i material de la porta,
d'acord amb les instruccions del fabricant.
Si el dispositiu es fixa en una porta amb vidre, aquest ha de ser trempat o laminat.
No hi ha d'haver cap sistema de bloqueig de la porta diferent del mecanisme antipànic
instal·lat a la mateixa. Està permès l'ús de mecanismes de retorn de la fulla a la posició
tancada. En aquest cas cal verificar que son compatibles amb l'ús de la porta per nens, gent
gran i discapacitats.
A les portes de dos fulles amb mecanisme a les dues fulles, cal verificar que cada fulla es
capaç d'obrir-se independentment quan s'accioni el seu mecanisme, i també quan s'accionin els
dos simultàniament.
Alçada de la barra d'accionament respecte el paviment acabat, en posició de bloqueig: de 900 a
1100 mm
Si el local està destinat majoritàriament a infants, es pot disminuir aquesta alçada.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans d'instal·lar un dispositiu antipànic per a sortida d'emergència en una porta tallafocs o
estanca als fums, cal examinar el certificat d'homologació de la porta en la que ha estat
assajat el mecanisme per tal de verificar la idoneïtat del mecanisme per a ser instal·lat en
una porta tallafocs o estanca als fums. En aquests casos cal seguir els requeriments de
l'annex B de la UNE-EN 1125.
Abans d'instal·lar el mecanisme, cal verificar el funcionament de la porta: numero de punts de
suspensió correctes, sense bloqueigs; si la porta es de dues fulles, cal que sigui possible
l'obertura simultània de les dues fulles.
La barra d'accionament s'ha d'instal·lar de manera que ofereixi la màxima longitud efectiva.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus accessoris muntat. Els dispositius per a
l'accionament d'una porta de dues fulles constitueixen una sola unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1125:2009 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia accionadas por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
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PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB1  BARANES

PB12-  BARANA D'ACER, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PB12-DIXF.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana,
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb
fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m
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- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m
- Resta de categories:  0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en
establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a
màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per
mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de
connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària:  ± 10 mm
- Separació entre muntants:  Nul·la

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés
d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat
definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els
treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària
entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de
començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.
* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i
cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB1  BARANES

PB13-  BARANA D'ACER, PINTADA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PB13-61TX.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació, reforç i reparació de baranes i passamans, i posterior preparació i aplicació d'un
recobriment de vernís o pintura sobre la seva superfície mitjançant diferents capes aplicades
en obra.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment
- Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de
protecció
- Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment
- Reparació puntual de barana de perfils d'acer
- Reparació i collat de passamà a paret
- Reforç de barana de perfils laminats d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de
protecció:
- Replanteig
- Fixació dels suports a la base
- Fixació del passamà als suports
Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment:
- Replanteig
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb morter
Reparació puntual de barana de perfils d'acer:
- Preparació de la zona de treball
- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la reparació
- Tall amb disc de la zona afectada per a la reparació
- Reposició dels elements deteriorats
Reparació i collat de passamà a paret:
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats
- Col·locació del caixetí o mecanisme
- Fixació i tapat del forat que resta
Reforç de barana de perfils laminats d'acer:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de la peça de reforç, practicant els orificis necessaris al parament de suport
- Aplicació del material de pont d'unió
Posteriorment s'aplicarà un recobriment d'acabat a la superfície de barana o passamà:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
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aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
La barana reforçada ha de reunir, com a mínim, les mateixes condicions exigides a la barana
original.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.
S'ha de respectar, en la mesura del possible, el sistema de muntatge de la barana original. Es
a dir, les parts soldades han d'estar unides amb soldadura, i les parts reblonades han d'estar
unides amb reblons.
Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents,
sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum:
- Empenta vertical repartida uniformement: 1 kN/m
- Empenta horitzontal repartida uniformement:
- Lloc d'ús privat: 0,5 kN/m
- Lloc d'ús públic: 1 kN/m
Distància entre la barana i el paviment:
- Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm
- Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Alçària:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm/m
- Separació entre muntants:  Nul·la
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
REPARACIÓ PUNTUAL I REFORÇ DE BARANES:
No hi poden quedar restes de materials inestables en l'encast.
Els perfils metàl·lics que s'han d'encastar han d'estar nets, sense restes de formigó o morter
adherit.
La superfície de l'encast ha de ser irregular.
El producte de pont d'unió ha de cobrir completament les superfícies, tant del perfil
metàl·lic encastat com de la zona de l'encast, sense deixar bosses ni porus.
El pont d'unió ha d'estar aplicat seguint les instruccions de la DT del fabricant.
Gruix de la capa de pont d'unió:  >= 0,5 mm,  <= 1 mm
COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques.
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb
l'usuari.
COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB MORTER:
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment
Pórtland, protegits contra la corrosió.
REPARACIÓ I COLLAT DE PASSAMÀ A PARET :
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser
utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.
Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret
Separació als brancals:  >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

BARANA, PASSAMÀ, COLLAT D'ANCORATGE I PINTAT PASSAMÀ:
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m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PB1  BARANES

PB1D-  PASSAMÀ PER A BARANES, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PB1D-52Z0.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d'acer.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció
- Ancorada a l'obra amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Replanteig
- Fixació dels suports a la base
- Fixació del passamà als suports
Col·locació amb morter:
- Replanteig
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Planor:  ± 5 mm
- Aplomat:  ± 5 mm/m
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques.
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb
l'usuari.
COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment
Pórtland, protegits contra la corrosió.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar el passamà.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària
entre passamans.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés
d'instal·lació, i alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi definitivament
fixat al suport.
COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant amb què es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar
l'adormiment. Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de les peces.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 15 de noviembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-FDB/1976: Fachadas. Defensas. Barandillas.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

PBA  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

PBA2-  PINTAT DE MARQUES SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PBA2-FII3.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i
reguladores del trànsit.
S'han considerat les marques següents:
- Marques superficials
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície existent
- Replanteig i premarcat
- Aplicació de la marca vial
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat
CONDICIONS GENERALS:
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:
- En funció de la seva vida útil:
     - Permanents (P)
     - Temporals (T)
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:
     - Tipus 0 (NR): no retrorreflectants
     - Tipus I (R): retrorreflectants en sec
     - Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat
     - Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:
     - Estructurades (E)
     - No estructurades (NE)
- En funció d'altres usos especials:
     - Sonores (S)
     - Fàcils d'eliminar (F)
     - De emmarcar (B)
     - Emmascaradora (M)
     - En forma de tauler d'escacs (D)
- En funció de la forma d'aplicació:
     - Marques vials "in situ"
     - Marques vials prefabricades
La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en
el seu cas, unes addicions de materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les
proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna,
resistència al lliscament i color, han de complir les especificacions de la UNE-EN 1436 i es
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determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:
- Pintures: 720 g/m2
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3,0 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat,
microesferes de vidre que li conferiran el caràcter retrorreflectant.
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar
mitjançant propietats especials en la seva textura superficial, microesferes de vidre
gruixudes, o altres mitjans.
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat
afegides al material base:
- Pintures: 480 g/m2
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2
MARQUES VIALS EN CARRETERES:
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma
UNE-EN 1436, dels següents tipus:
- En funció de la seva vida útil:
     - Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de
carreteres amb trànsit convencional.
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:
     - Tipus II (RW): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la
retrorreflexió en sec i amb humitat.
     - Tipus II (RR): marca vial estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en
sec, amb humitat i pluja.
- En funció d'altres usos especials:
     - Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics
(vibracions). Seran permanents i de tipus II (RR).
     - De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarcat de
marques vials per a millorar el seu contrast.
     - En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per
a senyalització d'accés a un llit de frenada.
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques
especificades a la taula 700.2a del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules
700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera
a la que s'ha d'aplicar. En funció del factor de desgast, calculat segons les especificacions
de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada d'acord amb la
norma UNE-EN 13197, complirà:
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7
- Marques vials de color vermell: >= classe P4
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport
sobre el que s'ha d'aplicar:
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial
existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 3 vigent.
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula
700.10 del PG 3 vigent.
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de
complir amb les característiques especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de
color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell
respectivament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
No podrà aplicar-se la marca vial:
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada.
- Quan el paviment estigui humit.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit
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i les senyalitzacions auxiliars.
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de
senyalització vial horitzontal, subministrat pel fabricant, que inclouran com a mínim:
- Identificació del fabricant
- Dosificacions
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que
estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i es classificaran i caracteritzaran segons el que
especifica la norma UNE 135277-1.
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la
declaració del contractista, que per a cada màquina a utilitzar ha d'incloure la següent
informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1:
- Fitxa tècnica de cada màquina
- Requisits associats a cada classe de màquina
- Identificació dels elements de la màquina
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada
equip, s'ha de procedir, sota la supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a
determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma UNE 135277-1, i
s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats.
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la
causa de la formació d'una pel·lícula d'aigua sobre el paviment.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat
(paviment o marca vial antiga), es procedirà a l'esborrat de la marca vial existent, o a
l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la DF,
per a garantir aquesta compatibilitat.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials
utilitzats per al curat del formigó.
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la
marca vial amb una marca d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del
corresponent a la marca vial existent.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions
alcalines.
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha
de fer un tractament per a donar-li un grau d'adherència suficient.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura,
utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment
executada sobre el paviment.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la
Instrucción de carreteras.
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(PG-3).
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal
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* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las
marcas viales aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.
- Revisió de la data de fabricació dels materials.
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent
informació:
     - Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits.
     - Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació.
     - Tipus i dimensions de la marca vial.
     - Localització i referència sobre el paviment de les marques vials.
     - Data de posada en obra.
     - Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball.
     - Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la
marca vial aplicada.
- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la
maquinària.
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions
es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents
supòsits:
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats.
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3
vigent.
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de
l'obra.
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions
especificades.
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls
periòdics de les marques vials per a verificar, in situ, si compleixen els requisits
especificats.
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:
- Mètode d'assaig puntual:
     - Es realitzarà amb equips portàtils.
     - Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent,
incloent, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.
- Mètode d'assaig continu:
     - Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436.
     - Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec.
     - La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques
addicionals.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de
garantia podrà sol·licitar la realització de comprovacions de les característiques de les
marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els
requisits de comportament especificats a les taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent,
per als colors blanc, negre i vermell respectivament.
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.
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PBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL

PBBF-  SENYAL DE PERILL DE FORMA CIRCULAR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PBBF-DUKV.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.
S'han considerat els elements següents:
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- Vials públics
- Vials d'ús privat
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del senyal al suport
- Comprovació de la visibilitat del senyal
- Correcció de la posició si fos necessària
CONDICIONS GENERALS:
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin
variacions de la seva orientació.
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
VIALS PÚBLICS:
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i
que hi hagi un camió situat per davant a 25 m.
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.
Distància a la calçada:  >= 50 cm
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de
l'indicador.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes
UNE 135312 i UNE 135314.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I
CAIXETINS DE RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i
aprovada per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
vertical de la Instrucción de Carreteras.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:     - Determinació de les característiques
fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques i
factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats.     - Determinació de les
característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF.
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris
indicats en l'apartat de control de materials (S).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es
corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PC  ENVIDRAMENTS

PC1  VIDRES PLANS

PC16-  MIRALL, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PC16-5NMI.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de mirall.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Adherit sobre tauler de fusta
- Amb fixacions mecàniques al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Adherit sobre tauler de fusta:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final
Col·locació amb fixacions mecàniques:
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- Neteja del suport
- Replanteig dels punts de fixació
- Col·locació del mirall
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport.
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a
la cara vista ni a la posterior.
Distància entre els miralls:  >= 1 mm
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de
protecció del mirall.
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte
directe amb el mirall.
Distància dels forats de subjecció al perímetre:  >= 5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir
condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PC  ENVIDRAMENTS

PC1  VIDRES PLANS

PC17-  VIDRE AÏLLANT D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PC17-5EG3.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament
sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre
laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
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- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara
exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre amb cambra d'aire:
+--------------------------------------------------------------+
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦
+--------------------------------------------------------------+
Franquícia lateral i amplària del galze:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins
a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre amb cambra d'aire:
+---------------------------------------------------------------+
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦
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¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦
+---------------------------------------------------------------+
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no
s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el
metall.
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als
extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la
superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària de les falques (vidre aïllant):
+------------------------------------+
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦
¦-------------------------¦----------¦
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦
+------------------------------------+
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i
la temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el
múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja dels perfils de suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PC  ENVIDRAMENTS

PC1  VIDRES PLANS

PC1I-  VIDRE LLUNA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PC1I-5CLK.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament
sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre
laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre lluna trempat o no
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació a l'anglesa.
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a l'anglesa:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Fixació del vidre al bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
Col·locació amb màstic sobre buit d'obra:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit d'obra
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
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- Fixació del vidre al buit d'obra
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit d'obra
- Allisat del màstic i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre laminar o simple:
+-------------------------------------------------+
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦
¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦
+-------------------------------------------------+
Franquícia lateral i amplària del galze:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins
a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre simple:
+----------------------------------------------+
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 3 - 8  ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 1,0    ¦
¦ 9 - 11 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦   3    ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦
¦ 4 - 8  ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 1,5    ¦
¦ 9 - 11 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦
+----------------------------------------------+
Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l'anglesa o amb
llistó de vidre.
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no
s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el
metall.
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als
extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la
superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
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- Vidre simple:
+-------------------------------+
¦ Gruix  ¦Amplària¦Toleràncies  ¦
¦ vidre  ¦falques ¦             ¦
¦ (mm)   ¦ (mm)   ¦   (mm)      ¦
¦--------¦--------¦-------------¦
¦ 3-4    ¦   7    ¦    ± 0,5    ¦
¦ 4-5    ¦   8    ¦    ± 0,5    ¦
¦   6    ¦   9    ¦    ± 0,5    ¦
¦   8    ¦  11    ¦    ± 1,0    ¦
¦  10    ¦  13    ¦    ± 1,0    ¦
¦ 9/11   ¦  14    ¦    ± 1,0    ¦
+-------------------------------+
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat
en tot el seu perímetre.
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i
la temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el
múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:
VIDRE TREMPAT:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,15 m2: 0,15 m2 per unitat
VIDRE LLUNA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja dels perfils de suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
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PC  ENVIDRAMENTS

PC3  TANCAMENTS EXTERIORS PRACTICABLES

PC30-  OBERTURA EXTERIOR PRACTICABLE EN PARET EXISTENT

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'obertura en paret de maó i col·locació d'elements de fusteria, amb les operacions
d'acabat del buit d'obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tall de la paret amb disc, al perímetre del buit d'obra
- Enderroc de la paret
- Col·locació de la llinda i reblert de l'espai amb la paret
- Col·locació del bastiment de base
- Arrebossat del brancal i la llinda
- Enguixats dels paraments interiors.
- Col·locació de l'escopidor
- Col·locació de la fusteria
- Segellat de la fusteria
- Col·locació dels vidres
- Neteja i recollida de la runa i de les restes de material
- Càrrega de la runa sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
El buit d'obra ha de tenir les mides i la posició indicats a la DT, amb les modificacions
expressament acceptades per la DF.
Els brancals han de ser verticals, i la llinda horitzontal.
L'escopidor ha de tenir un pendent per evacuar l'aigua, i ha de volar respecte al pla del
parament exterior.
El conjunt ha de ser estable i resistent.
Els brancals i la llinda no han de tenir esquerdes, o despreniments del seu acabat.
La fusteria ha d'estar situada al pla interior del buit d'obra.
La fusteria ha d'obrir i tancar correctament, sense necessitat de forçar la seva posició.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Pendent de l'ecopidor:  > 1%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 5 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m
- Aplomat:  ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Els materials enderrocats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
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Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és >
60 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de porta col·locada d'acord amb les especificacions de la DT.
No inclou bastida ni pintat de paraments exterior i interior.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PC  ENVIDRAMENTS

PCR  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ

PCRA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
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complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió
dels residus a Catalunya.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PD3  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS

PD31-  PERICÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD31-568I.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat "in situ":
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels
tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el
del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm.
Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
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PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

PDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
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PDK1-  BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de
tapar, anivellades prèviament amb morter.
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment
de les parets del pou.
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser
retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral
i mantenir el seu pendent.
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Seguiment del procés de col·locació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
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PE4  XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS

PE42-  CONDUCTE CIRCULAR METÀL·LIC, COL·LOCAT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductes muntats superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
- Alumini flexible
- Planxa d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores
CONDICIONS GENERALS:
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els
conductes horitzontals han de passar a prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el
constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el
pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu propi pes.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la
càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10°
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar.
Les unions entre els accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han
d'estar normalitzats.
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub
ha d'anar revestit amb un conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el
conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire.
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un
diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material
incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser 10 cm més
gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols
autoroscants o reblons.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància
entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m.
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de
ser <=1,5m i en los trams verticals <= 3m
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la
norma UNE-ENV 12097 per a permetre les operacions de neteja i desinfecció.
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció
desmuntable de conducte per a permetre les operacions de manteniment.
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de
conductes i els aparells situats als mateixos.
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o
major que el diàmetre nominal. La longitud màxima permesa és d'1,2 m.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures
d'extracció o ramals corresponents.
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al
registre i neteja en la coronació i en l'arrencada.
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar
aïllats tèrmicament per tal d'evitar condensacions.
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions
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de resistència al foc de l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE.
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla
anti-ocells o element similar.
Ha d'estar separada:
- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m
- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a
cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre
exterior.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició
horitzontal de tal forma que s'executin els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del
sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir amb aïllant
tèrmic.
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts.
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar
l'entrada de runa o d'altres objectes fins que es col·loquin els elements de protecció
corresponents.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de
sección circular. Dimensiones.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos.
Requisitos de resistencia.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:
     - Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent
     - Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes
     - Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions   
- Comprovació de l'estanquitat en conductes
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Proves de recepció de xarxes de conductes:
     - Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi
completat el muntatge de la xarxa i de la unitat de tractament d'aire, però abans de connectar
les unitats terminals.
     - Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el
tancament d'obres de manyeria i de falsos sostres, s'han de realitzar proves de resistència
mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb el
projecte.
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     - Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se
rígidament i quedar segellades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la
DF. El nivell sonor dels difusors i l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant
englobar les diferents zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PE5  CONDUCTES RECTANGULARS

PE54-  CONDUCTE RECTANGULAR METÀL·LIC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PE54-35DX-B,PE54-35EG.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer
galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Conductes metàl·lics penjats del sostre
- Conductes metàl·lics penjats de la paret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Conductes metàl·lics:
- Col·locació dels suports per als conductes
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel
fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al
moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, es faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els
expressament aprovats per aquest.
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la
càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del
mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10°
respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
CONDUCTES METÀL·LICS:
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal
subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte.
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les
parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons.
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços
del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat.
La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la
unió s'ha de fer per punts de soldadura.
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El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la
seva situació.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre:  =< 8 m
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m:  =< 4 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de
no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos.
Requisitos de resistencia.
CONDUCTES METÀL·LICS:
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios,
de sección rectangular. Dimensiones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

PEKJ-  REIXETA D'IMPULSIÓ D'UNA FILERA D'ALETES FIXES, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEKJ-38KY-B,PEKJ-38LR-B.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixades al bastiment
- Recolzades sobre el bastidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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Reixetes fixades al bastiment:
- Col·locació del bastiment de muntatge
- Fixació de la reixeta al bastiment
Reixetes recolzades sobre bastiment:
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per
mitjà del marc collat amb visos o a pressió.
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir
una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva
part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra.
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o
igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra,
mesurada respecte a la seva part inferior.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEK  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

PEKM-  REIXETA DE RETORN DE QUADRÍCULA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEKM-48DK.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reixetes de retorn d'alumini anoditzat platejat, fixades al bastiment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de la reixeta al bastiment
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar fixada sòlidament al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o
a pressió.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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Ha de quedar situada en el seu allotjament pressionant amb la mà.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva
part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
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PE  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

PEM  VENTILACIÓ ARTIFICIAL

PEM0-  CAIXA AMB VENTILADOR AXIAL, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PEM0-BGXN-B,PEM0-BGXS-B.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Ventiladors axials i caixes amb ventilador axial
CAIXA AMB VENTILADOR AXIAL:
- Caixa amb ventilador axial penjada al sostre i connectada al conducte.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
CAIXA AMB VENTILADOR AXIAL:
- Col·locació i fixació de la caixa
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible
sigui adient.
CAIXA AMB VENTILADOR AXIAL:
S'ha de collar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents al marc de la
caixa.
S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les
conexions han de ser flexibles per evitar la propagació d'ones sonores.
Ha d'estar col·locat de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables
per al seu manteniment.

APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

 Pàgina:    97



2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el
sentit de circulació de l'aire resultant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al
ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
     - Control de la situació dels ventiladors
     - Verificació de la no existència de sorolls anormals
     - Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i
usuaris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s),
cabal (m3 /s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PF1  TUBS D'ACER NEGRE

PF1A-  TUB D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA, COL·LOCAT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Instal·lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions soldades
, roscades o amb soldadura helicoïdal i la col·locació d'accessoris en canalitzacions
soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris
roscats o soldats).
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el
corresponent enllaç de con elàstic de compressió.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l'oxidació i especialment evitar el
contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de
soldar el suport al tub.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+------------------------------------------+
¦   Diàmetre  ¦ Distància entre suports (m)¦
¦    nominal  ¦----------------------------¦
¦             ¦ trams      ¦     trams     ¦
¦             ¦ verticals  ¦  horitzontals ¦
¦-------------¦------------¦---------------¦
¦  1/8"       ¦  1,8       ¦       1,5     ¦
¦  1/4"       ¦   2        ¦       1,6     ¦
¦  3/8"       ¦  2,5       ¦       1,8     ¦
¦ 1/2" - 3/4" ¦   3        ¦       2,5     ¦
¦   1"        ¦   3        ¦       2,8     ¦
¦1"1/4 - 2"   ¦  3,5       ¦        3      ¦
¦  2"1/2      ¦  4,5       ¦       3,5     ¦
¦   3"        ¦  4,5       ¦        4      ¦
¦   4" - 5"   ¦   5        ¦        5      ¦
¦   6"        ¦   6        ¦        6      ¦
+------------------------------------------+
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Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb
tefló.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins
el valor indicat a la DT.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos i, finalment, aigua.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la
instal·lació.
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències,
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.
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PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PF2  TUBS D'ACER GALVANITZAT

PF20-  TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PF20-DTEG,PF20-DTEV,PF20-DTCV.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a 6",
col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris
roscats o soldats).
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el
corresponent enllaç de con elàstic de compressió.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de
soldar el suport al tub.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------+
¦ Diàmetre     ¦  Distància entre suports (m) ¦
¦              ¦------------------------------¦
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¦ nominal      ¦ verticals  ¦  horitzontals   ¦
¦--------------¦------------¦-----------------¦
¦    1/8"      ¦   2        ¦      0,8        ¦
¦    1/4"      ¦  2,5       ¦       1         ¦
¦    3/8"      ¦  2,5       ¦      1,8        ¦
¦  1/2" - 3/4" ¦   3        ¦      2,5        ¦
¦     1"       ¦   3        ¦      2,8        ¦
¦ 1"1/4 - 1"1/2¦  3,5       ¦       3         ¦
¦     2"       ¦  4,5       ¦       3         ¦
¦    2"1/2     ¦  4,5       ¦      3,5        ¦
¦     3"       ¦  4,5       ¦       4         ¦
¦   4"  5"     ¦   5        ¦       5         ¦
¦     6"       ¦   6        ¦       6         ¦
+---------------------------------------------+
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb
tefló.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos i, finalment, aigua.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la
instal·lació.
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències,
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ,
abans de l'ocultació dels tubs.

APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

 Pàgina:    102



INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PF5  TUBS DE COURE

PF56-  TUB DE COURE SEMIDUR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PF56-FJFY.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de
connexió.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Instal·lació dels tubs
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Connectat a pressió
- Soldat per capil·laritat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació superficial
- Encastat
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
fàcilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Tubs:
- Replanteig del traçat
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
TUBS:
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió.
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir
aproximadament constant al llarg de tot el recorregut.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o
superior a 200 MPa m s/g
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El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una
anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub.
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.
Separació màxima entre suports (en metres):
+------------------------------------------------------------+
¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦
¦                   ¦----------------------------------------¦
¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦
+------------------------------------------------------------+
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció
adequada, que permeti la lliure dilatació.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
TUBS:
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la
instal·lació.
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
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12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències,
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ,
abans de l'ocultació dels tubs.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.
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PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PFB  TUBS DE POLIETILÈ

PFB3-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PFB3-DVVD.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de
servei fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs
fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes,
instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació
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d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat
d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà
dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara
exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la
canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i
l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de
dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar
verticalment sobre el terreny.
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En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de
la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del
reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
     - Suportació
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
     - Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
     - Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de
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quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

PFC  TUBS DE POLIPROPILÈ

PFC0-  TUB DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ, COL·LOCAT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conduccions amb tub de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució
de fluids, amb les unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les unions entre tubs s'han de fer per soldadura amb material d'aportació.
Els canvis de direcció, els ramals, les brides i les reduccions s'han de fer per mitjà dels
accessoris adequats de polipropilè. Les unions s'han de fer per acoblament i soldadura amb
material d'aportació.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella
elàstica.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per
tal de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------------+
¦  DN   ¦         Distància entre suports (mm)      ¦
¦ (mm)  ¦-------------------------------------------¦
¦       ¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦
¦-------¦--------------------¦----------------------¦
¦  16   ¦        710         ¦         550          ¦
¦  20   ¦        780         ¦         600          ¦
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¦  25   ¦        840         ¦         650          ¦
¦  32   ¦        940         ¦         750          ¦
¦  40   ¦       1100         ¦         850          ¦
¦  50   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  63   ¦       1230         ¦         950          ¦
¦  75   ¦       1360         ¦        1050          ¦
¦  90   ¦       1490         ¦        1150          ¦
¦ 110   ¦       1620         ¦        1250          ¦
¦ 125   ¦       1670         ¦        1350          ¦
¦ 140   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 160   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 200   ¦       1800         ¦        1500          ¦
¦ 250   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 315   ¦       2000         ¦        1800          ¦
¦ 400   ¦       2000         ¦        1800          ¦
+---------------------------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra: >= 15 cm
Reblert (sense trànsit rodat): >= 60 cm
Reblert (amb trànsit rodat): >= 100 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100
cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
l'especificat en el seu plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a l'excavació.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de
forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
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elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG1  CAIXES I ARMARIS

PG10-  ARMARI METÀL·LIC PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG10-DBZ7,PG10-DBZ0,PG10-DBZ3.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre
punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu
plec de condicions.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG1  CAIXES I ARMARIS

PG13-  CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG13-E32Q,PG13-E32M.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG1  CAIXES I ARMARIS

PG19-  CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG19-DGH6.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons
esquemes UNESA i muntada superficialment o encastades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim
de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la
companyia subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :
     - Secció dels conductors
     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
     - Calibre i naturalesa dels conductes
     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats
d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
     - Resistència d'aïllament (REBT)
     - Rigidesa dielèctrica (REBT)
     - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN
61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
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En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG1  CAIXES I ARMARIS

PG1D-  CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG1D-H9VR,PG1D-H9VR-B.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, col·locats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Connexionat
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop
de l'entrada i a una alçada entre 0,50 i 1,80 m.
Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes
(interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris.
Els comptadors han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà.
Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin
d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades
als borns de la fase per pressió del cargol.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes,
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la
companyia subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :
     - Secció dels conductors
     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
     - Calibre i naturalesa dels conductes
     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats
d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
     - Resistència d'aïllament (REBT)
     - Rigidesa dielèctrica (REBT)
     - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN
61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG2J-  SAFATA METÀL·LICA PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG2J-4BVO.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA
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PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

PG2P-  TUB RÍGID DE PLÀSTIC PER A PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG2P-6T0A,PG2P-6SZZ,PG2P-6T0P,PG2P-6T05.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un
mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica
(maons, plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases:  >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la
corrosió i sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm
Distància entre registres:  <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
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Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG33-E6E0,PG33-E6CR,PG33-E6E1,PG33-E6E2,PG33-E6E4,PG33-HJT5.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE
21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels
mecanismos elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància
indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
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El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.   
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió
del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió
adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats
i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

PG3B-  CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG3B-E7CR.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- En malla de connexió a terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb
peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en
llocs visitables.
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes
electroquímiques.
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o
fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un
tub rígid d'acer galvanitzat.
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides
en el cas de canals i safates.
Distància entre fixacions:  <= 75 cm
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:
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El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra
garbellada i compactada.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la
bobina.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ

PG4O-  TRANSFORMADOR D'INTENSITAT PER A DIFERENCIALS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG4O-3AZ0.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Transformadors d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 o 0,5 A, relació de
transformació fins a 2000/5 A, subjectat amb cargols.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
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- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre
mitjançant visos.
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa
referència a l'esquema com al lay-out.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad.
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG5  APARELLS DE MESURA

PG52-  COMPTADOR, COL·LOCAT (D)

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable.
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa
referència a l'esquema com al lay-out.
Toleràncies d'execució:
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- Verticalitat:  ± 2 mm
COMPTADOR:
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Individual
- Concentrada
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant
visos.
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la
seva manipulació.
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària
mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm.
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària
mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm.
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la
companyia subministradora.
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació :
     - Secció dels conductors
     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV)
     - Calibre i naturalesa dels conductes
     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats
d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
     - Resistència d'aïllament (REBT)
     - Rigidesa dielèctrica (REBT)
     - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA)
     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN
61008-1)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
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procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PG6  MECANISMES

PG6E-  INTERRUPTORS I COMMUTADORS, COL·LOCATS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els
elements necessaris per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o
reguladors d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats
als borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes,
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PGB  CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA

PGB0-  BATERIA DE CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA, COL·LOCADA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bateria de condensadors d'energia reactiva de 4 kVAr a 20 kVAr, de 230, 400 o 500 V de tensió
nominal, de funcionament automàtic o mixte, muntada superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge i fixació
- Connexionat
CONDICIONS GENERALS:
La bateria ha d'estar muntada superficialment i ha de quedar fixada sòlidament al parament.
La connexió ha d'estar feta amb cable de mànega i terminals.
L'envoltant del condensador ha de quedar connectada a la xarxa de connexió a terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificar el funcionament de l'equip, comprovant la connexió i desconnexió dels condensadors
de forma correcta d'acord al cos ajustat.
- Verificar que els consums dels condensadors s'adequa a les seves característiques nominals.
- Ajustar l'equip als paràmetres de projecte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF podran ser acceptats o rebutjats tots o part dels equips

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PGC  GRUPS ELECTRÒGENS, SAI I SISTEMES PER AL CONTROL DE LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC

PGC1-  ESTABILITZADOR DE TENSIÓ COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGC1-B6Z0-B.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estabilitzadors de tensió, col·locats.
S'han contemplat els elements següents:
- Estabilitzadors de tensió estàtics
- Estabilitzadors de tensió electromecànics (servomotor)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Desembalatge i inspecció del material subministrat
- Replanteig de la unitat d'obra d'acord amb la DT del projecte i la DT i esquemes del
fabricant
- Col·locació de l'equip en la seva posició definitiva
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control, si és el cas
- Posada en marxa de l'equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes  de materials, etc i
disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels
límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques, tant les dels circuits de potència com les
dels circuits de control en el seu cas. Es faran servir els cables de les seccions i tipus
indicats a la DT del fabricant o del projecte i, que compleixin les especificacions fixades a
les seves partides d'obra. Es farà servir el sistema de connexió adequat en cada cas a les
característiques de l'equip.
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i
aïllats. En cap cas els cables han de transmetre esforços a les regletes de connexió.
Els comandaments de l'equip i les pantalles i dispositius de comunicació local han de ser
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accessibles i visibles.
Al voltant de l'equip cal deixar l'espai lliure suficient per a facilitar els futurs treballs
de manteniment i neteja. Per aquest motiu es respectaran les separacions mínimes a altres
equips o a la pròpia construcció i, en general, les condicions d'instal·lació indicades a la
DT del fabricant.
No poden quedar obstruïdes les ranures de ventilació.
Si l'equip te portes o registres, aquests han de ser accessibles i s'han de poder obrir i
tancar correctament.
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT
del projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han
de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.
Queda expressament prohibit fer modificacions sobre l'equip subministrat pel fabricant.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PGC  GRUPS ELECTRÒGENS, SAI I SISTEMES PER AL CONTROL DE LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC

PGC2-  GRUP ELECTRÒGEN, COL·LOCAT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Grup electrògen de fins a 1850 kVA, per a  220/380 V de tensió o amb selecció de tensió, amb
motor diesel, fix, sistema de funcionament manual o automàtic, instal·lat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i posada en marxa
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar instal·lat en locals especialment destinats al servei elèctric o han d'estar
separats dels llocs on tinguin accés persones no especialitzades per mitjà d'envans adequats.
El grup electrògen ha de quedar instal·lat damunt una bancada de formigó de característiques i
dimensions d'acord amb el pes i dimensions del grup i les dades que subministrarà el
fabricant.
Ha de quedar instal·lat un sistema antivibratori de motlles o de goma que fixarà sòlidament el
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grup electrogen a la bancada de formigó.
Ha de quedar instal·lat un sistema de subministre que garanteixi un proveïment de combustible
sense interrupcions i net.
Ha de quedar instal·lat un sistema de ventilació que mantingui l'increment de temperatura del
local on està implantat el grup inferior a 11°C.
La sortida d'aire del radiador del motor ha d'estar conduida cap a l'exterior mitjançant una
canalització flexible que unirà d'una forma contínua el radiador amb un forat amb reixa
metàl·lica de sortida d'aire a l'exterior.
La canalització d'aire del radiador ha de ser tan curta i directa com sigui possible.
La secció de la canalització de sortida d'aire del radiador ha de ser la suficient com per a
provocar una contrapressió inferior a 1,3 m.c.a.
La connexió del motor amb el tub d'escapada de gasos ha d'estar feta amb tub flexible.
La suspensió del tub d'escapada de gasos ha d'estar feta mitjançant aïlladors de vibració.
Ha de quedar instal·lat un silenciador formant continuïtat amb el tub d'escapada de gasos per
minimitzar el soroll.
El silenciador ha d'estar col·locat el més aprop possible del motor per maximitzar els seus
efectes.
El diàmetre del tub d'escapada de gasos ha de ser tal que la caiguda de pressió, considerant
tot el sistema d'escapada, sigui inferior a 0,63 m.c.a.
Han de quedar instal·lats junts de dilatació al llarg del tub d'escapada de gasos d'acord amb
les instruccions del fabricant.
El grup electrògen ha de quedar anivellat.
Dimensions mínimes del local (llarg x alt x ample):
+---------------------------------------+
¦Potència (kVA)       ¦Dimensions (cm)  ¦
¦---------------------¦-----------------¦
¦Fins a 60            ¦ 500x300x380     ¦
¦De 60 a 200          ¦ 570x300x380     ¦
¦De 200 a 600         ¦ 600x350x400     ¦
¦De 600 a 900         ¦ 650x400x500     ¦
¦De 900 a 1850        ¦ 830x400x500     ¦
+---------------------------------------+
La superfície del forat d'entrada d'aire al local on és implantat el grup electrògen han de
ser sensiblement iguals, com a mínim, a la del forat de sortida d'aire del radiador.
Dimensions del forat de sortida d'aire del radiador a l'exterior (ample x alt):
+---------------------------------------+
¦Potència (kVA)     ¦  Dimensions (cm)  ¦
¦-------------------¦-------------------¦
¦De fins a 60       ¦     65x65         ¦
¦De 60 a 200        ¦     75x85         ¦
¦De 200 a 600       ¦    125x115        ¦
¦De 600 a 900       ¦    130x140        ¦
¦De 900 a 1850      ¦    200x190        ¦
+---------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 50 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura en no produir la descàrrega de la bateria.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació prèvia a la instal·lació dels equips, l'adequació del local i la correcta
execució de les bancades i els ancoratges.
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra, anivellació, col·locació de
silent-blocs i generador.
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- Verificar la correcta execució dels Quadres
- Verificar l'execució de la instal·lació de potència i commutació.
- Verificar l'autonomia de l'equip o instal·lació segons paràmetres de projecte.
- Verificar les instal·lacions de conductes de combustible, silenciador, sortida de fums i
circuit de refrigeració exterior, si existeix.
- Fer proves de servei, comprovant:
     - Funcionament del conjunt amb maniobres manuals, arrancada i aturada del motor
     - Acoplament de grups (casos de més d'1 grup en paral·lel)
     - Connexió automàtica a la xarxa, provocant un defecte total de la tensió de xarxa. Es
mesurarà el temps de connexió que ha d'estar d'acord amb l'especificat en el projecte
     - Funcionament en càrrega, comprovant la tensió, corrent i potència subministrada, així
com les temperatures de motor i refrigeració. Es realitzarà aquest assaig com a mínim fins que
les temperatures s'hagin estabilitzat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Medició del nivell sonor en la sala i zones contigües a la mateixa.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i proves de servei.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es procedirà a la correcció dels defectes d'instal·lació que es troben.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PGD  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

PGD1-  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGD1-E3BC.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.
S'han considerat els elements següents:
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i connexionat
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica
de proves d'inspecció i control.
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió,
etc.
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal
forma que s'evitin els efectes electroquímics.
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a
mínim, igual a la seva longitud.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
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Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA

PGD  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

PGD4-  PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGD4-614M,PGD4-ZS00.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca,
col·locat superficialment i connectat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, instal·lació i anivellament
- Connexionat
CONDICIONS GENERALS:
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han
de suposar perill per a les persones i el seu entorn.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
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La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de
terra corresponent.
Ha de ser combinat amb el born principal de terra.
Ha de ser mecànicament segur.
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a
terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt
d'elèctrodes.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra.
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta.
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a
terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici.
- Mesures de resistència de terra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la
resistència adequada.
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PH5  LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
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PH57-  LLUM D'EMERGÈNCIA AMB LÀMPADA LED, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PH57-B39X.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o
encastada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades encastades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu
cas.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PHB  LLUMS ESPECIALS

PHB3-  LLUM ESTANC AMB LEDS, MUNTAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHB3-C0Z8,PHB3-C0Z1,PHB3-C0Z7,PHB3-C0Z5,PHB3-C0Z9.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum estanc, muntat superficialment.
S'han considerat els següents tipus de llums:
- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet
- Llums amb làmpades LED
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
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fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PHV  GESTIÓ CENTRALITZADA D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

PHV1-  REGULACIÓ ENLLUMENAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PHV1-HC0Y,PHV1-HC0Z,PHV1-HC0L,PHV1-HC1D,PHV1-HC28.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions d'enllumenat,
muntats i connectats.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:

APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

 Pàgina:    134



- Equips d'alimentació per a bus de dades de sistema de regulació.
- Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades
- Regulador
- Cables per a la transmissió i recepció de dades
- Passarel·la per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes
protocols
- Pantalles LCD per al control de la instal·lació
- Programari per al control centralitzat d'instal·lacions
- Programari per a la programació del control centralitzat d'instal·lacions
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Equips d'alimentació:
- Preparació i inspecció de la zona de treball.
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col.locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l'armari amb carril DIN
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió a la xarxa de regulació.
- Posada en funcionament i proves de servei.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i
disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties,
declaracions de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip.
Interfícies i regulador:
- Preparació i inspecció de la zona de treball.
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col·locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació, d'acord amb el sistema previst.
- Connexió a la xarxa i/o alimentació corresponent.
- Posada en funcionament i proves de servei.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i
disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties,
declaracions de conformitat i altre documentació subministrada amb el equip.
Cables per a la transmissió i recepció de dades:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra
- Estesa de cables i tubs.
- Execució de les connexions
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de servei
Adaptadors per a connexió del bus de dades:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas
- Fixació dels elements mitjançant carril DIN a l'envoltant
- Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas
- Connexió al circuit de control, si és el cas
- Connexió amb l'actuador, si és el cas
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de Server
Pantalla de control:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Prova de servei
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.
Programari:
- Instal·lació del programari en el ordinador
- Retirada de l'obra dels embalatges, etc.
- Prova de servei
Programació del controlador i programari per a supervisió de la gestió d'instal·lacions.
- Projecte de la programació
- Instal·lació de la programació al programari o al controlador
- Prova de servei
- Confecció i lliurament de la documentació i manuals de la programació realitzada
CONDICIONS GENERALS:
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge,
utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin
aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.
El material abans de la seva col.locació ha d'estar aprovat per la DF.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.
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Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels
límits indicats pel fabricant i en funció del grau de protecció IP/IK.
Han de quedar fixats sòlidament al suport pels punts i els elements previstos i d'acord amb
les instruccions d'instal·lació de la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les del circuit
d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas d'acord amb la DT del
fabricant o de la DT del projecte.
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les
distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
Les connexions han d'estar fetes.
Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de l'equip.
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT
del projecte, protocol de proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han
de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per la DF.
INTERFÍCIES:
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.
CABLES:
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del
cable.
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates)
exclusius per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del
cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la
instal·lació.
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit
al feix dels conductors.
PROGRAMARI:
El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el
sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador.
PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR:
Les especificacions, complements i altres característiques especifiques de la programació han
de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi prèviament el projecte de
programació del controlador i del programa de supervisió.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ dels elements o de l'envoltant
on s'instal·la, que ha de ser aprovat per la DF.
L'element on s'instal·la ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la
indicada per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del
projecte. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no
tenen desperfectes.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les
especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part
del sistema.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
S'ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei als aparells concorden amb
els especificats a la DT.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar
les condicions del element subministrat.
Les proves i ajustaments, si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal
especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en
la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta
gestió de residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
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PROGRAMARI:
Abans de començar la instal·lació l'ordinador ha de tenir accés a la xarxa elèctrica, a la
xarxa de dades i a tots els elements que formen part del sistema.
La instal·lació s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la
seqüència d'instal·lació proposada pel fabricant.
PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR:
Les tasques de programació han d'estar fetes per personal especialitzat i han de ser
inaccessibles a la resta de personal.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

EQUIP D'ALIMENTACIÓ, REGULADOR, PROGRAMACIÓ O INTERFÍCIES:
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
CABLES:
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.
PASSAREL·LA, PANTALLA O PROGRAMARI:
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou les ajudes del ram de paleta necessaris que s'han de valorar en partida d'obra
apart.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ1  APARELLS SANITARIS

PJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL

PJ117-  LAVABO, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ117-3C1F.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb suports murals
- Sobre un peu
- Amb suports murals i mig peu
- Encastat a un taulell
- Semiencastat a un taulell
- Fixat sota taulell
- Recolzat sobre taulell o moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la
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reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el
sistema indicat pel fabricant.
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament
al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el
lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell:  ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ1  APARELLS SANITARIS

PJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL

PJ11C-  INODOR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ11C-3CZ0.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer
inoxidable antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals
o sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu
moviment.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions
subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de
neoprè en els de descàrrega vertical.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell
funcioni correctament.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet
- Horitzontalitat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________
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PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ1  APARELLS SANITARIS

PJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL

PJ11F-  APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ11F-3CNH.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana
vitrificada, col·locat amb suports murals o sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'abocador a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser
la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada en la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions
subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta
de segellar.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
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de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

PJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS

PJ219-  AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ219-3SG1.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris,
muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a
l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a
la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu
defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de
desguàs quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb
el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon
acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
     - 100 kPa per aixetes
     - 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de
pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord
amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les
instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la
instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ4  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

PJ41-  ACCESSORI PER A BANY ADAPTAT, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ41-HA1R.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb
fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Accessoris per a banys adaptats:
- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'element al parament
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al
qual es destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti
agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets.
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La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no
inferior a 0,40 m.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJ4  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

PJ42-  DISPENSADOR DE PAPER, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ42-HA1M.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al
qual es destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
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projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA

PJM  ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

PJM4-  COMPTADOR D'AIGUA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJM4-3HLT.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal.
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Per a la col·locació de comptadors:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de les unions
- Col·locació del comptador
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents
- Prova de servei
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada:
- Replanteig d'unitat d'obra
- Col·locació del punt de lectura centralitzada
- Execució de les connexions elèctriques
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans
d'il·luminació i d'evacuació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser
enroscades i amb junt de material elàstic.
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de
retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de
condicions.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o
armari de comptador i elements següents :
     - Clau de pas general
     - Comptador homologat
     - Filtres amb malla d'entre 25 i 50um
     - Clau de pas posterior al comptador (si és prevista)
     - Vàlvula de retenció
     - Sistema de reducció de pressió
     - Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls
     - Existència de desguàs
     - Condicions mínimes de subministre
     - Estalvi d'aigua
     - Senyalització
- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador
- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Es donarà per bona la prova d'estanquitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre.
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PK  INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS

PKK  REIXETES DE VENTILACIÓ

PKK0-  REIXETA METÀL·LICA DE VENTILACIÓ PER A RECINTE AMB GAS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PKK0-6SCX.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reixetes metàl·liques per a ventilació de recintes amb gas, fixades mecànicament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la reixeta
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La reixeta ha de quedar fixada sòlidament al suport pels orificis de subjecció disposats pel
fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició horitzontal:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop acabada la instal·lació, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges i material d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG01 a 11.
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PL  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT

PL6  ASCENSORS ELÈCTRICS D'ADHERÈNCIA PER A MINUSVÀLIDS

PL60-  ASCENSOR ELÈCTRIC D'ADHERÈNCIA PER A MINUSVÀLIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PL60-3UAU.

Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aparells elevadors amb tracció elèctrica instal·lats de forma permanent.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de guies i cables de tracció
- Col·locació d'amortidors de fossat
- Col·locació de contrapesos
- Col·locació de portes d'accés
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats
- Col·locació de portes de cabina
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques
- Prova de servei de l'instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les
subjectin per la base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis
de l'estructura. El conjunt constituït per les guies, les seves unions i les fixacions a
l'estructura de l'edifici han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i
càrregues a que es sotmeten durant el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge
de la cabina, el contrapès i la massa d'equilibrat per a un correcte funcionament. Així
mateix, les deformacions han de limitar-se fins al punt de:
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la
correcta alineació entre una guia i l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a
les bases de les guies.
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió
per material fos, amarraments de falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en
el seu cas grapes o maniguets per a cables.
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el
contrapès.
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran
soldats a una placa base. Han tindre la carrera adequada a la càrrega i velocitat de l'aparell
elevador. L'espai que ha de quedar per sota de cabina quan els amortidors estiguin
completament comprimits ha de complir simultàniament les tres condicions següents:
- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede
rectangular de com a mínim 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m que es recolzi sobre una de les seves cares.
- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha
de ser de 0,5 m com a mínim. Aquesta distància pot reduir-se a 0,10 m dins d'una distància
horitzontal de 0,15 m entre:
     - Els guardapeus o parts de les portes verticalment lliscants i les parets adjacents
     - Les parts més baixes de la cabina i les guies
- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els
dispositius tensors dels cables de compensació en la seva posició més alta i les parts més
baixes de la cabina, excepte per als elements indicats als subapartats de l'apartat anterior,
almenys 0,30 m.
Els amortidors d'acumulació d'energia de característiques lineals o no lineals només poden
fer-se servir si la velocitat nominal de l'ascensor no supera 1 m/s.
Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden
fer-se servir si la velocitat nominal de l'ascensor no excedeix d'1,6 m/s.
Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal
de l'ascensor.
El funcionament de l'ascensor ha d'estar subordinat al retorn dels amortidors a la seva
posició normal.
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del recorregut en una cambra d'ús
exclusiu.
El grup tractor ha d'estar sòlidament fixat als elements del forat pels punts d'ancoratge
disposats pel fabricant, i amb el sistema i elements de fixació previstos per aquest.   
L'armari elèctric de maniobra situat a la cambra de maquinària s'ha d'ancorar o recolzar
mitjançant suports antivibratoris.
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats
elèctricament entre si.
El limitador de velocitat ha d'anar col·locat a la part superior del recorregut.
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part
inferior.
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada.
La botonera ha d'anar col·locada en posició horitzontal i a l'alçària adequada als seus
usuaris.
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Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de
la porta d'accés de l'aparell elevador corresponent.
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui
accessible a l'usuari.
Els selectors de parades han d'anar fixats a la paret del buit a l'alçada necessària de cada
planta per a aturar la cabina al nivell del pis corresponent.
Distància horitzontal contrapès - cabina o elements sobresortints:  >= 5 cm
Distància horitzontal contrapès - paret:  >= 3 cm
Toleràncies:
- Desplom de les portes d'accés respecte les verticals del llindar de la cabina:  <= 5 mm
- S'han de complir a més les distàncies i les franquícies següents:
     - Porta de la cabina - tancament del buit:  <= 12 cm
     - Porta de la cabina - porta exterior:  <= 15 cm
     - Element mòbil - tancament del buit:  >= 3 cm
     - Entre els elements mòbils:  >= 5 cm
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRETO 203/2016)
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents:
- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans
- Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en
cas de tall d'energia o d'avaria dels components)
- Limitador de l'excés de velocitat
- Amortiguadors d'acumulació d'energia
- Amortiguadors de dissipació d'energia
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la
reanivellació, en el cas d'existir sobrecàrrega a la cabina.
Els ascensors ràpids, han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la
velocitat.
Ha de tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui
oberta alguna de les portes dels replans i que no permeti obrir les portes dels replans en el
cas de que la cabina no estigui parada al replà corresponent.
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de
caure a sobre d'aquesta.
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels
elements de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una
desacceleració perillosa per als ocupants.
En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant, en la cambra que allotja el
grup tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap
nova ordre.
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El buit, el fossat i la cambra de maquinària de l'ascensor han d'estar completament acabats i
han de complir les condicions fixades a la DT i en el "Reglamento de Aparatos Elevadores".
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements
que formen la partida d'obra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de
Aparatos Elevadores.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
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.
ASCENSORS ELÈCTRICS:
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte
1: Ascensores eléctricos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Es verificarà la correcta ventilació del fossat   
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- Es verificarà l'enllumenat permanent per garantir 200 lux
- Es verificarà la correcta impermeabilització o drenatge del forat
- Es garantirà la sectorització del nucli d'ascensor
- Es mesurarà el nivell sonor del compressor
- Realització i emissió d'un informe indicant les desviacions observades.
PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT:
Muntatge:
- Sentit de muntatge correcte.
- Correcta alineació.
- Sòlid ancoratge al sòl.
- Facilitat d'accés.
- Distàncies de seguretat reglamentaries.
- Unió mecànica paracaigudes i bastidor de cabina.
Comprovacions i assaigs:
- Funcionament del contacte elèctric del limitador.
- Funcionament del contacte elèctric de la politja tensora.
- Verificar que el pes de la politja tensora no estigui recolzat en el sòl o en la paret del
buc.
- Velocitat de funcionament de la instal·lació i d'actuació del limitador.
- Accionament del paracaigudes pel limitador de velocitat.
- Accionament del paracaigudes per afluixament o trencament dels cables de suspensió.
CABLES DE SUSPENSIÓ I DEL LIMITADOR DE VELOCITAT:
Muntatge:
- Muntatge dels cables sense retorciments.
Comprovacions i assaigs:
- Verificar la inexistència de fils trencats en els cables.
- Sistema de fixació reglamentari dels extrems dels cables a la cabina i contrapès.
- Dispositiu d'igualació de la tensió dels cables.
- Sistema de fixació cable limitador al paracaigudes.
CONTRAPÈS:
Muntatge:
- Inspecció del muntatge.
Comprovacions i assaigs:
- Subjecció del darrer bloc del contrapès.
- Verificar els amarratges de suspensió del contrapès.
- Estat general del contrapès.
- Presència i bon estat de rozaderes.
- Distàncies de seguretat a cabina i buc.
GUIES DE CABINA:
Muntatge:
- Verificar distancia i paral·lelisme de les guies de cabina i contrapès.
- Unió mecànica entre trams.
- Ancoratges i suports de les guies.
Comprovacions i assaigs:
- Comprovar que les guies estiguin suspenses i recolzades.
- Verificar les guies en tota la seva longitud (verticalitat).
- Connexió de les guies al circuit de terra de la instal·lació.
PORTES D'ACCÉS I ENCLAVAMENTS:
Muntatge:
- Correcta instal·lació i ancoratge a les parets del buc.
Comprovacions i assaigs:
- Connexió de les portes al circuit de terra de la instal·lació.
- Sensibilitat de les portes d'accés en cas de ser automàtiques.
- Enllumenat permanent portes d'accés.
- Control de presència de cabina (espiell o senyal lluminosa).
- Zona desenclavament reglamentaria.
- Portes de pis tancades en cas d'absència d'ordre de viatge.
- Funcionament correcte dels enclavaments mecànics i elèctrics.
AMORTIDORS:
Muntatge:
- Inspecció del muntatge.
Comprovacions i assaigs:
- Correcta col·locació. Distància de seguretat inferior.
GRUP TRACTOR:
Muntatge:
- Verificar disposició segons plànols de l'expedient. Superfícies de treball i seguretat.
Comprovacions i assaigs:
- Prova d'adherència cables de suspensió sobre politja motriu.
- Desgast en els canals de la politja motriu.
- Estat de les molles i de les sabates del fre.
- Sentit de gir del grup tractor.
- Nivell d'oli del grup tractor.
- Protecció contra sortida de cables politges.
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- Unió parts metàl·liques al circuit de terra de la instal·lació.
DISPOSITIUS ELÈCTRICS I QUADRE DE MANIOBRA:
Muntatge:
- Verificar que la instal·lació elèctrica es realitzi segons reglament de baixa tensió.
Comprovacions i assaigs:
- Presència de temporitzador de recorregut.
- Protecció contra inversió i fallida de fase.
- Diferencials i magnetotèrmics de força i enllumenat en sala de màquines. Circuits
independents.
- Connexió d'elements metàl·lics a xarxa de masses.
- Actuació dels interruptors diferencials.
- Estat general del quadre de maniobra.
SALA DE MÀQUINES:
Muntatge:
- Disposició dels elements i existència de superfícies lliures de seguretat.
Comprovacions i assaigs:
- Llibre de manteniment.
- Inexistència d'instal·lacions alienes al servei de l'ascensor.
- Barana si hi ha dos nivells de pis si la seva alçada és superior a 0.5 m.
- Porta d'accés a la sala de màquines reglamentaria (obertura cap a l'exterior).
- Porta d'accés a la sala de màquines amb pany reglamentari.
- Rètols.
- Extintor junt a porta d'accés.
- Passa cables d'alçada superior a 5 cm.
- Enllumenat i pressa de corrent.
- Instruccions per a la maniobra manual d'emergència.
BUC:
Muntatge:
- Estat general d'acabat.
Comprovacions i assaigs:
- Proteccions si el buc està situat sobre d'un lloc accessible a persones.
- Proteccions si el buc conté varis ascensors.
- Recorreguts lliures de seguretat part superior i inferior del buc.
- Inexistència de material aliè al servei de l'ascensor.
- STOP i pressa de corrent en el fossat
- Enllumenat buc.
- Funcionament dels dispositius de seguretat de final de recorregut electromecànics superior i
inferior (si existeix). Actuació a distancia reglamentaria.
CABINA:
Muntatge:
- Estat general, acoblament.
Comprovacions i assaigs:
- Presència de faldó reglamentari sota cabina.
- Prioritat i retard de cabina.
- Numeració de plantes o posicional en cabina.
- Funcionament dels enclavaments mecànics i elèctrics.
- Resistència del sostre de cabina.
- Si existeixen politges fixades al bastidor, protecció contra sortida de cables i contra
introducció d'objectes.
- STOP, pressa de corrent i botonera de revisió en el sostre de cabina.
- Enllumenat d'emergència i dispositiu d'alarma audible.
- Distància entre marxapeus.
- Verificar els amarratges de suspensió de cabina.
- Plaques característiques (RAE, fumadors, etc.).
- Correcte anivellament de la cabina en la parada.
- Arrabassada i parada de la cabina suaument, sense salts.
- Comprovació sistema antideriva.
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions que en cada cas indiqui la Direcció de l'Obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un informe indicant les desviacions observades. En cas de resultat negatiu, si
el motiu es pot corregir, es procedirà a la seva correcció sense substituir materials. En cas
contrari, sense possibilitat de correcció, es procedirà a canviar el material afectat.

   
____________________________________________________________________________
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PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM1  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

PM10-  CENTRAL DE DETECCIÓ DE CO, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM10-38Z0.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a
la partida d'obra)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb
facilitat.
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.
Alçària des del paviment:  1200 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
- Horitzontalitat:  ± 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
     - Activació de sirenes a la zona/sector
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes
en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
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Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM1  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

PM11-  CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM11-38Z0,PM11-381Z,PM11-382Z,PM11-389Z-B.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a
la partida d'obra)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb
facilitat.
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.
Alçària des del paviment:  1200 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
- Horitzontalitat:  ± 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
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Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
     - Activació de sirenes a la zona/sector
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes
en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM1  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

PM13-  DETECTOR DE CO, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM13-8D2P.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats.
S'han considerat els elements següents:
- Detector de CO
- Detector autònom de CO
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra)
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la
partida d'obra)
- Acoblament del cos a la base, si és el cas
- Prova de servei
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CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superfície.
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO:
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que
han de protegir.
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V.
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de
protegir.
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
     - Activació de sirenes a la zona/sector
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes
en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM1  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

PM15-  DETECTOR D'INCENDIS, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM15-4ICY.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra)
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la
partida d'obra)
- Acoblament del cos a la base, si és el cas
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superfície.
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS:
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de
protegir.
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
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Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
     - Activació de sirenes a la zona/sector
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes
en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM1  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

PM17-  POLSADOR D'ALARMA, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM17-386S.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a
la partida d'obra)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Alçària des del paviment:  1500 mm
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Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
     - Activació de sirenes a la zona/sector
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes
en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM1  INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

PM18-  SIRENA, COL·LOCADA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM18-385Z,PM18-38Z0.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques
muntades a l'interior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a
la partida d'obra)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.
Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
- Horitzontalitat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
     - Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
     - Activació de sirenes a la zona/sector
     - Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes
en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
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possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM2  INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA

PM20-  BOCA D'INCENDIS, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM20-DG4Y.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'armari a la paret.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
- Col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació.
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret.
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements.
El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament.
Alçària del centre de l'armari al paviment:  1500 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
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instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d'incendi
- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat:
- Separació màxima entre BIE (50 m)
- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m
- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra
- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m.
- Verificació d'elements BIE:
     - Boquilla llança (obertura i regulació d'aigua):
     - Vàlvula (obertura/tancament)
     - Manòmetre (lectura, contractar-lo)
     - Subjecció i senyalització
     - Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m
- Prova d'estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de servei
+ 3,5 kg/cm2  amb un mínim de 10 kg/cm2 durant un mínim de 2 hores.
- Senyalització de les BIES
- Comprovació grups de pressió:
     - Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis
     - Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora
     - Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup
     - Verificar les condicions de funcionament
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Prova de funcionament. S'han de posar en funcionament les 2 BIES més desfavorables
hidràulicament i s'ha d'assegurar una pressió a punta de llança mínima de 2 bar i un cabal
d'1,6 l/s per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant una hora. S'ha de verificar que la xarxa de
canonades i el proveïment d'aigua permeten aquestes condicions de funcionament.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s'han de fer, a les 2 BIES,
situades més desfavorablement des del punt de vista hidràulic.
En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PM3  EXTINTORS

PM32-  EXTINTOR, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PM32-DZ3Y,PM32-DZ48.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb armari muntat superficialment
- Amb suport a la paret
- Sobre rodes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:
- Fixació de l'armari al parament.
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.
Col·locat amb suport a la paret:
- Col·locació del suport al parament.

APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

 Pàgina:    160



- Col·locació de l'extintor al suport.
Col·locat sobre rodes:
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal
manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte,
verificar:
     - Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.
     - Accessibilitat i situació propera a una sortida
     - Situació a les zones amb més risc d'incendis
     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
     - Senyalització dels extintors
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT

PMS  SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

PMS0-  RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ, COL·LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PMS0-6Z0D,PMS0-6Z0A,PMS0-6Z0B.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva
posició definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament vertical.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos
previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la.
S'han d'utilitzar els forats existents.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.
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PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PN3  VÀLVULES DE BOLA

PN32-  VÀLVULA DE BOLA SINTÈTICA, MANUAL, EMBRIDADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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PN32-AX4S.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.
S'han considerat els elements següents:
- Vàlvules manuals embridades
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvula de bola per encolar o embridar:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el
centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar
el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser
la necesaria perque es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PN8  VÀLVULES DE RETENCIÓ

PN80-  VÀLVULA DE RETENCIÓ SINTÈTICA, DE BOLA, ENCOLADA O ROSCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PN80-AXRY.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Vàlvules de retenció de disc o de bola, muntades.
S'han considerat els següents tipus de vàlvules:
- Vàlvules de retenció metàl·liques, de bola, roscades
- Vàlvules de retenció metàl·liques, de disc, roscades
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de bola, roscades o encolades
- Vàlvules de retenció de material sintètic, de disc, embridades o per a muntar entre brides
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvules roscades:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
Vàlvules encolades:
- Preparació dels extrems de la canonada i de la vàlvula i decapatge amb productes adequats al
tipus de plàstic
- Aplicació de l'adhesiu segons les instruccions del fabricant
- Execució de la unió introduint la vàlvula a la canonada
- Neteja de les restes d'adhesiu
- Comprovació de la unió i del funcionament de la vàlvula
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.
No s'han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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PN  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

PNE  FILTRES

PNE1-  FILTRE COLADOR PER A MUNTAR EMBRIDAT, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PNE1-7636.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de la peça a la canonada
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la
instal·lació.
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el desmuntatge i manteniment.
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.
Les unions han de ser estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al
cos.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir
amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP2  INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO

PP27-  OBREPORTES ELÈCTRIC, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP27-BXOZ-B.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Obreportes elèctrics encastats o fixats superficialment sobre el marc de la porta.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit
- Fixació de l'aparell al seu lloc previst
- Comprovació del correcte funcionament
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de col·locar encastat o superficialment al marc de la porta a l'alçària corresponent
perquè hi encaixi el pestell del pany.
Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no
es pot obrir si no es reb.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge i connexions a la xarxa elèctrica i a la resta d'elements d'intercomunicació s'ha
de realitzar seguint les indicacions del fabricant

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.
- Proves de funcionament dels equips d'intercomunicació. S'han de verificar les condicions de
funcionament.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP4  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL

PP44-  CABLE PER A TRANSMISSIÓ DE DADES AMB CONDUCTORS DE COURE, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP44-6641,PP44-663N.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i
digitals, col·locats.
S'han contemplat els tipus de cables següents:
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat
S'han contemplat els tipus de col·locació següents:
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs
- Cables amb connectors als extrems, col·locats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció
- Marcat del cable   
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.
En cables amb connectors als extrems:
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La prova de servei ha d'estar feta.
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres
instal·lacions. La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del
cercle circumscrit al feix dels conductors.
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix
compartiment del cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions.
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d'estar
fetes. La continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. Les connexions s'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les
recomanacions del fabricant del cable.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades
al projecte.
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de
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l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives.
S'ha de vigilar que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per
contacte amb arestes, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2:
Edificios de oficina. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3:
Instalaciones industriales. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 4:
Hogares. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 5:
Centros de datos. (Ratificada por AENOR en julio de 2018).
UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1:
Especificación de la instalación y aseguramiento de la calidad. (Ratificada por AENOR en
agosto de 2018).
UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y
planificación de la instalación en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en
agosto de 2018).
UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3:
Métodos y planificación de la instalación en el exterior de edificios (Ratificada por AENOR en
junio de 2017).
UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras.
UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados
instalados.
UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de
cableados instalados
UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de
cableados instalados.
SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT)
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP7  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

PP7A-  EQUIP ELECTRÒNIC PER A TRANSMISSIÓ DE DADES, COL·LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP7A-6SZ0,PP7A-6SB7.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.
S'han contemplat les partides d'obra següents:
- Switch col·locat en armari rack de 19" o superficialment
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- Router col·locat en armari rack de 19" o superficialment
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del PC
- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del PC
- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC
- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19" o
superficialment
- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment
- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En elements col·locats superficialment:
- Replanteig del element
- Execució i fixació del element
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta
gestió de residus
En elements col·locats dins de l'armari rack de 19":
- Col·locació dins de l'armari
- Execució de les connexions elèctriques i de senyal
- Prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta
gestió de residus
En elements col·locats a l'interior del PC:
- Retirada de la carcassa del PC
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió
- Comprovació del funcionament
- Tancat de la carcassa del PC
- Instal·lació del software subministrat, si és el cas
- Realització de la prova de funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta
gestió de residus
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i
amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços
a l'element.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials
i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de
funcionament.
Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en
el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi
connector.
La prova de servei ha d'estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19":
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços
entre el plafó i l'armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials
i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de
funcionament.
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.
La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi
connectats els cables de la instal·lació de dades.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en
el connector, per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi
connector.
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal
òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de
curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
La prova de servei ha d'estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC.
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles.
La prova de servei ha d'estar feta.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no
tenen desperfectes.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les
especificades a la DT del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part
del sistema.
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal
especialitzat segons les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en
la DT del projecte o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de
residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC:
Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC.
Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a
l'interior del PC.
Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al
PC.
Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense
deformar ni forçar altres components del PC.
No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la
targeta, per tal de no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic.
No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta.
La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de
connexió del PC.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004).

   
____________________________________________________________________________

   

   
PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PP8  SENYALITZACIÓ DE PAS

PP83-  POLSADOR PER SENYAL, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP83-HAZ0-B,PP83-HAZ3-B,PP83-HAZ5-B,PP83-HAZ7-B,PP83-HAZ9.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
POLSADOR:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar
en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats
als borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes,
la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat:  ± 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als
especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes
dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de
contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
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PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PPA  INSTAL·LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV (CCTV)

PPA0  PARTIDA DE SEGURETAT I SALUT

PPA0-  CÀMERA I ACCESSORI PER A CÀMERA, COL·LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PPA0-HAZ0-B,PPA0-HAZ5-B,PPA0-HAZ2-B.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Instal·lació i connexionat de càmeres de vídeo per circuit tancat de televisió.
CONDICIONS GENERALS:
Les connexions tant les del circuit tancat de televisió com les d'alimentació, han d'estar
fetes.
El lloc exacte d'instal·lació de les càmeres, així com la selecció i ajust de la seva òptica,
s'ha de decidir a peu d'obra, seguint sempre els criteris d'obtenció del màxim grau de
cobertura i ubicació en una alçària mínima de 3 m, o la màxima possible si el sostre és més
baix.
Les connexions del cable amb la càmera s'han de fer mitjançant connectors del tipus BNC.
L'alimentació de les càmeres s'ha de realitzar en 230 Vac mitjançant cable de 3x1,5 mm2 de
secció.
La carcassa s'ha d'instal·lar amb un suport de paret, amb ròtula mòbil.
Els cables han d'accedir a la càmera travessant la carcassa amb premsaestopes i en el seu
recorregut des del conducte d'estesa de cables fins la carcassa, han d'anar entubats amb tub
corrugat metàl·lic, quan pugui quedar a l'abast de manipulacions per personal no autoritzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés d'instal·lació no ha de causar desperfectes als materials.
S'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 20637-1:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Generalidades.
UNE 20637-2:1979 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Definición de los
términos generales.
UNE 20637-5-1:1985 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Montaje
fotográfico sonorizado (Control, sincronización y Código de dirección)
UNE 20637-8:1981 Equipos y sistemas audiovisuales de video y de televisión. Símbolos e
identificación.
EN 61938:1997 Sistemas de audio, video y audiovisuales. Interconexiones y valores de ajuste.
Valores de ajuste recomendados de señales análogas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la
separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions adequades.
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- Verificació de la situació correcta de càmeres  (per evitar pèrdues de visió desenfocament,
enlluernaments etc.). Verificació de connexions elèctriques i cablejat.
- Proves de funcionament dels equips:
     - En monitors: Verificació de contrast, ajust vertical i horitzontal, brillantor.
     - Seqüenciador: Verificació de nº de càmeres, regulació del temps de seqüència, indicació
de càmera visionada)
     - Càmeres. Verificació del funcionament correcte i de la bona qualitat d'imatge.
     - Vídeo reproductor. Verificació del seu funcionament i que actua quan es produeix una
alarma
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà el funcionament de la instal·lació de forma global i es verificaran tots els
equips (càmeres, monitors, videogravadors, seqüenciador etc.). En qualsevol altre cas la DF ha
de determinar la intensitat de la presa  de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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PP  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

PPA  INSTAL·LACIONS DE CIRCUIT TANCAT DE TV (CCTV)

PPAU  RAM DE PALETA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PPAURP10.

   
1.-   DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
   
DEFINICIO:
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb taulers de fibres de fusta i resines sintètiques col.locades
clavades.
S'han considerat els gruixos següents:

 - De 16 i de 25 mm
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

 - Preparació dels taulers (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació
- Fixació de les llates sobre el suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari

   
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al
nivell i en la posició prevista.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esberlades, descantonades, trencades ni defectes superficials apreciables.
Les llates han de quedar fixades sòlidament al parament per mitjà de fixacions mecàniques. Si cal, s'han de col.locar sobre
una reglada de morter mixt 1 : 2 : 10.
Han de tenir un tractament previ amb un protector químic insecticida-fungicida.
Han d’estar clavades a tot el perímetre del parament a revestir.
El conjunt de l'enllatat ha de formar una superfície plana i aplomada.
Les llates han de quedar alineades.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
 Amplària dels junts entre les llates 1 cm/2 m
Distància entre els punts de fixació <= 50 cm
 Toleràncies d'execució de la col.locació de les llates:
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      - Distància entre els eixos de les llates ± 5 mm
     - Planor ± 3 mm/2 m
     - Aplomat ± 5 mm/3 m
     - Nivell ± 10 mm
     - Verticalitat ± 3 mm/2 m
     - Alineació entre llates consecutives ± 10 mm/m
      <= 20 mm/total
 Toleràncies d'execució de la col.locació dels taulers:
      - Replanteig parcial ± 2 mm
     - Replanteig total ± 2 mm
     - Planor ± 3 mm/2 m
     - Aplomat ± 5 mm/3 m
     - Ajust entre taulers ± 1 mm
   
2.-   CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
   
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s’hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que
quedin en l'àmbit d'actuació.
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Els paraments de suport han d'estar sanejats, nets i sense humitat. Si cal, es poden repicar abans.
Si el parament on s’han de clavar es preveu que hi hagi humitat, cal col.locar una làmina impermeabilitzant entre la llata i el
parament de suport.
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos per la circulació de l’aire per l’interior
de l’espai buit.

3.-   UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
      - Obertures <= 2,00 m2 No es dedueixen
     - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2 Es dedueixen el 50%
     - Obertures > 4,00 m2 Es dedueixen el 100%
 Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació es compta a part.

4.-   NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
   
 No hi ha normativa de compliment obligatori.

   

____________________________________________________________________________

   

   

PY  AJUDES DEL RAM DE PALETA

PY0  AJUDES DEL RAM DE PALETA

PY02-  FORAT EN SOSTRE

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o
aparells d'instal·lacions.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en
condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
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El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.
Separació als brancals:  >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   

____________________________________________________________________________
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III. ESTAT D’AMIDAMENTS (EA)



APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.:13/04/22 1Data:

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E
ENDERROCSSUBCAPÍTOL 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m² Obertura de finestra tapiada en restauració amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per conservador-restaurador,
grau de dificultat alt, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 P214V-AKVU

AMIDAMENT DIRECTE 10,400

m² Desmuntatge de xapa metàl·lica grecada en sortida de ventilació de l'aparcament a façana.2 DFL010-B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Accés 8,00 8,000

C#*D#*E#*F#3 Reixes ventilació 6,00 1,10 1,00 6,600

TOTAL AMIDAMENT 14,600

u Enderroc de capota sortida de ventilació d'1x1 m.3 DFF020-B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m² Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

4 P214R-8GWZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Porta entrada 1,00 1,10 3,20 3,520

C#*D#*E#*F#3 Porta sortida 1,00 3,40 3,40 11,560

C#*D#*E#*F#4 Reixa ventilació 1,00 0,90 2,20 1,980

C#*D#*E#*F#5 Obertura porta manteniment 1,00 0,90 2,15 1,935

7 P-2

C#*D#*E#*F#8 Obertura porta manteniment 1,00 0,90 2,15 1,935

TOTAL AMIDAMENT 20,930

u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre
camió o contenidor amb grau de dificultat baix amb la intervenció del conservador-restaurador

5 P214A-HIIX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Porta sortida 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Demolició de reixa embornal de 370x10x10 cm, sobre paviment de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió6 P21G5-54CN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.:13/04/22 2Data:

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Porta entrada 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m² Demolició de paviment de formigó, de més a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió

7 P2146-DJ4K

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E
DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARISSUBCAPÍTOL 01
PARETS I ENVANSNIVELL 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100
mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II

1 P6126-58MX

AMIDAMENT DIRECTE 530,000

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques
tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament

2 P653-8IDY

AMIDAMENT DIRECTE 96,000

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques
tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament

3 P653-8IGT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Rampa 81,50 81,500

4 P-2

C#*D#*E#*F#5 Rampa 61,41 61,410

TOTAL AMIDAMENT 142,910

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E
ACABATS EXTERIORSSUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, deixat de
regle

1 P811-3EJ7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

EUR



APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.:13/04/22 3Data:

C#*D#*E#*F#2 6,00 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E
ACABATS INTERIORSSUBCAPÍTOL 03
ARREBOSATS I ENGUIXATSNIVELL 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

1 P811-3EWB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#3 Quadre elèctric 4,50 2,00 3,00 27,000

C#*D#*E#*F#4 1,80 2,00 3,00 10,800

C#*D#*E#*F#5 -0,80 2,00 1,10 -1,760

6 Zona comú 1+ pas instal·lacions +
ascensor

C#*D#*E#*F#7 4,60 3,00 13,800

C#*D#*E#*F#8 3,40 3,00 10,200

C#*D#*E#*F#9 6,80 3,00 20,400

C#*D#*E#*F#10 -0,80 1,10 -0,880

11 P-2

13 Magatzem

C#*D#*E#*F#14 6,80 2,00 2,80 38,080

C#*D#*E#*F#15 -0,80 2,00 1,10 -1,760

C#*D#*E#*F#16 1,30 1,00 2,80 3,640

C#*D#*E#*F#17 0,80 1,00 2,80 2,240

C#*D#*E#*F#18 0,35 1,00 2,80 0,980

C#*D#*E#*F#19 2,75 1,00 2,80 7,700

C#*D#*E#*F#20 4,00 1,00 2,80 11,200

22 Zona comú 1

C#*D#*E#*F#23 5,30 2,00 2,80 29,680

C#*D#*E#*F#24 4,60 2,00 2,80 25,760

C#*D#*E#*F#25 -0,80 1,10 -0,880

TOTAL AMIDAMENT 196,200

m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

2 P815-3FL7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P 0

C#*D#*E#*F#2 6,18 2,00 3,00 37,080

C#*D#*E#*F#3 4,64 3,00 13,920

EUR



APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.:13/04/22 4Data:

C#*D#*E#*F#4 -0,80 1,10 -0,880

C#*D#*E#*F#5 17,70 17,700

6 P-1

7 Zona comú 1+ vestíbul + ascensor

C#*D#*E#*F#8 23,50 3,00 70,500

C#*D#*E#*F#9 8,60 3,00 25,800

C#*D#*E#*F#10 0,60 3,00 1,800

12 zona comú 2 + vestíbul + ascensor

C#*D#*E#*F#13 18,40 3,00 55,200

C#*D#*E#*F#14 1,90 3,00 5,700

16 P-2

18 Zona comú 1+ vestíbul+ ascensor

C#*D#*E#*F#19 19,87 2,50 49,675

C#*D#*E#*F#20 8,44 2,50 21,100

C#*D#*E#*F#21 7,83 2,50 19,575

23 Zona comú 2

C#*D#*E#*F#25 18,30 2,50 45,750

C#*D#*E#*F#26 2,80 2,00 2,50 14,000

C#*D#*E#*F#27 1,60 2,00 2,50 8,000

C#*D#*E#*F#28 3,15 2,00 2,50 15,750

C#*D#*E#*F#29 0,80 2,00 2,50 4,000

C#*D#*E#*F#30 0,40 2,00 2,50 2,000

TOTAL AMIDAMENT 406,670

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E
ACABATS INTERIORSSUBCAPÍTOL 03
ENRAJOLATSNIVELL 1 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València,
grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, d'1 a 5 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

1 P822-3NQV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Serveis P-1

C#*D#*E#*F#2 4,50 2,00 3,00 27,000

C#*D#*E#*F#3 2,76 4,00 3,00 33,120

C#*D#*E#*F#4 2,36 2,00 3,00 14,160

C#*D#*E#*F#6 Abocador 20,35 20,350

TOTAL AMIDAMENT 94,630

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E

EUR



APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.:13/04/22 5Data:

ACABATS INTERIORSSUBCAPÍTOL 03
PAVIMENTSNIVELL 1 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m² Adequació de paviment DENSIFICACIÓ/ENDURIMENT/CITRIFICACIÓ amb nano silicat de liti.

1. Poliment tècnic mitjançant fregadora i seqüència de Pats diamantats.
2. Aplicació de 1ª capa de C2 HARD.
3. Vitrificació amb màquina d'alta velocitat i seqüència de Pats diamantats.
4. Aplicació de 2ª capa de C2 SEAL.
5. Vitrificació amb màquina d'alta velocitat i seqüència de Pats diamantats.
6. Aplicació de 3ª capa de C2 SEAL.
7. Vitrificació amb màquina d'alta velocitat i seqüència de Pats diamantats.

Incluo pintat de les places d'aparcament.

1 P9M1-8D2Z-B

AMIDAMENT DIRECTE 3.684,560

m² Adequació de rampes.

1. Poliment mecànic mitjançant seqüència de discos de diamant.
2. Reparació de desperfectes mitjançant morter epoxi FLOORPOX-P.
3. Conformar lliuraments a punts singulars.
4. Aplicació de 1ª capa de FLOORQUES PRIMER incolor i posterior empolvorament de QUARÇ CORINDON.
5. Aplicació de 2ª capa de FLOORQUES PMA (segellat).
6. Aplicació de capa final mitjançant FLOORQUES PAINT color RAL.

2 P9M1-8D2Z-C

AMIDAMENT DIRECTE 480,000

m² Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a
ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat

3 P9C3-71WY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Zona comú 1 19,40 19,400

C#*D#*E#*F#3 Zona comú2 13,90 13,900

C#*D#*E#*F#4 Trasters 34,00 34,000

C#*D#*E#*F#5 Quadre Elèctric 7,00 7,000

C#*D#*E#*F#6 Centre  Control 15,70 15,700

S SUMSUBTOTAL(G1:G7)8 Subtotal 90,000

10 P-2

C#*D#*E#*F#11 Zona comú 1 20,80 20,800

C#*D#*E#*F#12 Zona comú 2 13,90 13,900

C#*D#*E#*F#13 Magatzem 22,40 22,400

S SUMSUBTOTAL(G9:G14
)

15 Subtotal 57,100

TOTAL AMIDAMENT 147,100

m Esglaó de pedra artificial amb relleu de gra petit, preu alt, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10

4 P9VD-DRVE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.:13/04/22 6Data:

1 Escala Est

C#*D#*E#*F#2 37,00 1,20 44,400

4 Escala  Oest

C#*D#*E#*F#5 19,00 1,20 22,800

TOTAL AMIDAMENT 67,200

u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no
polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10

5 P9Y1-02J3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m² Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària
<= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó
HA-30/B/10/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 25 kg/m2

6 P45C7-4SVA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 p-1

C#*D#*E#*F#2 2,80 2,800

5 p-2

C#*D#*E#*F#6 2,80 2,800

TOTAL AMIDAMENT 5,600

m² Reparació de paviment entrada aparcament de 15 cm i connexió de canal de recollida d'aigües de 3,70x10x10 cm a la
xarxa de clavegueram

7 ZZZZ-0000

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Col·locació de reixa ACO de 370x10x10 cm8 ZZZZ-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Porta accés 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E
ACABATS INTERIORSSUBCAPÍTOL 03
PINTATNIVELL 1 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.:13/04/22 7Data:

m2 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica , acabat mate, textural lisa, la primera ma diluida amb un 20% d'aigua i
la següent sense diluir, (rendiment: 0,13 l/m² cada ma); previa aplicació d'una ma d' imprimació a base de copolímers
acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de formigó, vertical, de fins 3 m d'altura. Inclos fraguat ràpid per
eliminar petites imperfeccions i solució d' àcid clorhídric al 10% per eliminar les eflorescencies salines (salitre) presents en
el 10% de la superficie. El preu incclou la protecció dels elements de l entorn que poguin veures afectatats durant lel
treballs i la ressolució de punts singulars

1 P9M1-8DZ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 p-1 546,00 546,000

C#*D#*E#*F#3 p-2 546,00 546,000

TOTAL AMIDAMENT 1.092,000

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat2 P89I-4V8O

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P 0

C#*D#*E#*F#2 6,18 2,00 3,00 37,080

C#*D#*E#*F#3 4,64 3,00 13,920

C#*D#*E#*F#4 -0,80 1,10 -0,880

C#*D#*E#*F#5 17,70 17,700

6 P-1

7 Zona comú 1+ vestíbul + ascensor

C#*D#*E#*F#8 23,50 3,00 70,500

C#*D#*E#*F#9 8,60 3,00 25,800

C#*D#*E#*F#10 0,60 3,00 1,800

12 zona comú 2 + vestíbul + ascensor

C#*D#*E#*F#13 18,40 3,00 55,200

C#*D#*E#*F#14 1,90 3,00 5,700

16 P-2

18 Zona comú 1+ vestíbul+ ascensor

C#*D#*E#*F#19 19,87 2,50 49,675

C#*D#*E#*F#20 8,44 2,50 21,100

C#*D#*E#*F#21 7,83 2,50 19,575

23 Zona comú 2

C#*D#*E#*F#25 18,30 2,50 45,750

C#*D#*E#*F#26 2,80 2,00 2,50 14,000

C#*D#*E#*F#27 1,60 2,00 2,50 8,000

C#*D#*E#*F#28 3,15 2,00 2,50 15,750

C#*D#*E#*F#29 0,80 2,00 2,50 4,000

C#*D#*E#*F#30 0,40 2,00 2,50 2,000

TOTAL AMIDAMENT 406,670

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat3 P89H-4V7K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

EUR



APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.:13/04/22 8Data:

C#*D#*E#*F#2 Zona comú 1+ vestíbul + ascensor 14,62 3,00 43,860

C#*D#*E#*F#4 zona comú 2 8,24 3,00 24,720

6 P-2

C#*D#*E#*F#8 zona comú + magatzem 9,40 2,50 23,500

C#*D#*E#*F#11 Zona comú 2 14,62 2,50 36,550

TOTAL AMIDAMENT 128,630

m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i no retrorreflectant, tipus P-NR, amb pintura acrílica
de color blanc, aplicada amb mitjans manuals

4 PBA2-FII3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 places 0,10 557,31 55,731

C#*D#*E#*F#3 logos 0,10 8,00 9,00 7,200

C#*D#*E#*F#4 circulació 0,78 13,00 10,140

C#*D#*E#*F#5 1,48 3,00 4,440

C#*D#*E#*F#6 6,13 4,00 0,10 2,452

C#*D#*E#*F#7 6,90 4,00 0,10 2,760

8 P-2

C#*D#*E#*F#9 places 0,10 636,04 63,604

C#*D#*E#*F#10 circulació 0,78 12,00 9,360

C#*D#*E#*F#11 1,48 2,00 2,960

TOTAL AMIDAMENT 158,647

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E
ACABATS INTERIORSSUBCAPÍTOL 03
JUNTESNIVELL 1 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Segellat de protecció contra el foc de junt de 20 a 40 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma
autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc
EI-90, i aplicat amb pistola

1 P7DA-EQF5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 8,00 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E
TANCAMENTS SECUNDARISSUBCAPÍTOL 04
PORTES, FINESTRESNIVELL 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:13/04/22 9Data:

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60-C5 una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada1 PAS2-5QPX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Escala 2 1,00 1,000

C#*D#*E#*F#3 Sala manteniment 1,00 1,000

5 P-2

C#*D#*E#*F#6 Sala manteniment 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, pintada, amb marc perimetral de
planxa d'acer per a pintar per a un gruix de paret de15 cm, pintat. Inclou resta d'accessoris i elements necessaris, deixant
la fusteria totalment col.locada i acabada. Comprovació de mides a obra.

2 PAS2-5Z03

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Quadre elèctric 1,00 1,000

4 P-2

C#*D#*E#*F#5 Magatzem 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, col·locada3 PAS2-5Z05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-30-C5, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada4 PAS2-5QP9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Escala1 1,00 1,000

4 P-2

C#*D#*E#*F#5 Escala 1 1,00 1,000

C#*D#*E#*F#6 Escala 2 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-30-C5, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col·locada

5 PAS2-5QWQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Escala1 1,00 1,000

4 P-2

C#*D#*E#*F#5 Escala 1 1,00 1,000

EUR



APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.:13/04/22 10Data:

C#*D#*E#*F#6 Escala 2 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x220
cm

6 PAN5-7Z9V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 portes RF 11,00 11,000

C#*D#*E#*F#2 portes lavabos 3,00 3,000

C#*D#*E#*F#3 control 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 180x220
cm

7 PAN5-7Z6O

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 magatzem 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i
clau, col·locada

8 PAD0-617L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Serveis 1,00 1,000

C#*D#*E#*F#3 Centre de control 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat, xapat amb pi país, envernissada en
taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 90x20 mm;
tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi país de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de
penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments
de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

9 LPM010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Servei 1,00 1,000

C#*D#*E#*F#3 Abocador 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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u Carcassa metàl·lica de xapa ondulada i travessers metàl·lics, preparada per allotjar la fulla d'una porta corredissa simple,
de fusta, de 80x210 cm i 4 cm de gruix màxim de fulla de porta; col·locació en entramat autoportant de plaques de guix,
de 10 cm de gruix total, incloent l'entramat autoportant i les plaques.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb els distanciadors en els seus allotjaments. Anivellació i fixació a la paret
amb paletades de morter o guix. Fixació sobre el paviment mitjançant cargolat. Rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

10 LPM020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Servei adaptat 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de 210x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb
melamina imitació fusta de pi, amb ànima alveolar de paper kraft, format per ànima alveolar de paper kraft i xapat de
tauler de fibres, acabat amb revestiment de melamina; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, color imitació fusta de pi de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color
imitació fusta de pi de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a
tancament d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments
de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

11 LPM021

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Servei adaptat 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Porta seccional HORMANN o similar CE amb caracteristiques segons EN13241 i proteccións pel pas de vianants i
vehicles, d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 3.70 a 3.25 m, amb operador electromecànic, amb guies i
pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 i tacs

12 PAR5-6NMS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Porta seccional HORMANN o similar CE amb caracteristiques segons EN13241 i proteccións pel pas de vianants i
vehicles, d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 3.40 a 3.40 m, amb operador electromecànic, amb guies i
pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 i tacs

13 PAR5-6NMT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m² Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals
d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

14 PAR1-4VJJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-1 2,00 3,00 3,00 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E
TANCAMENTS SECUNDARISSUBCAPÍTOL 04
VIDRIERANIVELL 1 02

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 10 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral de
color estàndard de lluna d'acolorit, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

1 PC17-5EG3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Sala control 11,85 11,850

TOTAL AMIDAMENT 11,850

u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x120 cm, en paret de tancament de maó calat de 15 cm de
gruix, amb tall amb disc, execució de forat, llinda prefabricada de ceràmica armada, bastiment de base de tub d'acer per a
finestra, enguixat de parament vertical interior, arrebossat de parament vertical exterior, escopidor de rajola de ceràmica
amb trencaaigües, col·locació de finestra practicable d'alumini anoditzat, segellat perimetral amb silicona

2 PA30-61RK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Servei adaptat 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E
DIVISION I ELEMENTS INTERIORS SECUNDARISSUBCAPÍTOL 05
SERRALLERIANIVELL 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Passamà metàl.lic format per tub d'acer de 40 mm de diàmetre amb potes de subjecció de rodó llis massís de 16 mm de
diàmetre cada 50 cm per a una escala Totalment col·locat

1 PB1D-52Z0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Escala Est

C#*D#*E#*F#2 21,00 21,000

4 Escala Oest

C#*D#*E#*F#5 8,44 8,440

TOTAL AMIDAMENT 29,440

m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140
cm d'alçària com a màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica
anticorrosiva

2 PB13-61TX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Barana escala exterior 8,70 8,700

TOTAL AMIDAMENT 8,700

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E

EUR
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XARXAR D'AIGUA FREDA   I CALENTA SANITÀRIASUBCAPÍTOL 12
CONSUMNIVELL 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura pintat de color vermell, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

1 PF20-DTEG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 connexió a BIE 16,00 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura pintat de color vermell, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

2 PF20-DTEV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tram horitzontal xarxa de BIES 103,40 103,400

TOTAL AMIDAMENT 103,400

m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura pintat de color vermell, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i
col·locat superficialment

3 PF20-DTCV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 tram vertical  xarxa de BIES 18,00 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

m Tub de coure R250 (semidur) de 20 mm de diàmetre nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
connectat a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

4 PF56-FJFY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 LAVABOS P-1 55,00 55,000

TOTAL AMIDAMENT 55,000

m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la
rasa

5 PFB3-DVVD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escomesa 5,00 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 bar
de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment

6 PN39-EBDJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Serveis P-1 1,00 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´, connectat a una bateria o a un
ramal

7 PJM4-3HLT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escomesa 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Filtre colador en forma de Y amb brides, 25 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250
(GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat en pericó de
canalització soterrada

8 PNE1-7636

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escomesa 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 20 (per a tubs de diàmetre25
mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè
(EPDM), accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada

9 PN32-AX4S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escomesa 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de cos en Y, per a encolar, DN 25 (per a tub de 32 mm
de diàmetre nominal ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament d'etilè propilè diè (EPDM), muntada en
pericó de canalització soterrada

10 PN80-AXRY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escomesa 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb
tapa prefabricada de formigó armat

11 PD31-568I

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 escomesa 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Forat sostre inst.,D=5 a 20cm,amb equips.diamant.càrrega man.runa s/cont. transport residus12 PY03-628P-B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-2 4,00 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E
XARXAR D'AIGUA FREDA   I CALENTA SANITÀRIASUBCAPÍTOL 12
APARELLSNIVELL 1 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Inodor equipat amb triturador i bombejador per evacuació d' aigües negres de l'inodor i grises del lavabo. Connexió
elèctrica directa a caixa derivació. Inclou conexxió amb tub de diàmetre 40mm al lavabo i tub d'evacuació vertical de
diàmetre 32mm. Totalment instal·lat

1 PJ11C-3CZ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-1 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Lavabo per a semiencastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
semiencastat a taulell. Desgüas conectat al inodor.

2 PJ117-3C1F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-1 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació. Desgüas conectat al inodor.

3 PJ11F-3CNH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Abocador 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues entrades de maniguets

4 PJ219-3SG1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-1 3,00 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E
ELECTRICITAT I ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 13
ELECTRICITATNIVELL 1 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment1 PG13-E32Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P 0

C#*D#*E#*F#2 2,00 2,000

EUR
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3 P-1

C#*D#*E#*F#4 33,00 33,000

5 P-2

C#*D#*E#*F#6 22,00 22,000

TOTAL AMIDAMENT 57,000

m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

2 PG2P-6T0A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 coberta 10,00 1,02 10,200

C#*D#*E#*F#4 P0 25,00 1,02 25,500

C#*D#*E#*F#7 P-1 720,00 1,02 734,400

C#*D#*E#*F#10 P-2 548,00 1,02 558,960

C#*D#*E#*F#13 P-3 80,00 1,02 81,600

TOTAL AMIDAMENT 1.410,660

m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

3 PG2P-6SZZ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 p-1

C#*D#*E#*F#2 102,00 102,000

TOTAL AMIDAMENT 102,000

m Safata metàl·lica de xapa llisa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

4 PG2J-4BVO

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 35,00 35,000

TOTAL AMIDAMENT 35,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1,
a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5 PG33-E6E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 1.139,00 1.139,000

4 P-2

C#*D#*E#*F#5 530,00 530,000

TOTAL AMIDAMENT 1.669,000

EUR
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m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

6 PG33-E6CR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 475,00 475,000

4 P-2

C#*D#*E#*F#5 250,00 250,000

TOTAL AMIDAMENT 725,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1,
a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

7 PG33-E6E1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 p-1

C#*D#*E#*F#2 33,00 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

8 PG33-E6E2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 p-1

C#*D#*E#*F#2 5,00 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

9 PG33-E6E4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 p-1

C#*D#*E#*F#2 66,00 66,000

TOTAL AMIDAMENT 66,000

m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE
21123-4, tripolar més neutre, de secció 3x25/16 mm2, amb, coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub

10 PG33-HJT5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,00 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR



APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.:13/04/22 18Data:

u Subministrament i colocació de quadre general de subministrament normal, segons esquemes unifilars, inclós armari,
paramenta, barres de coure, portes cegues, pany, bornes, cablejat, connexionat, suports o bancada de subjecció i tots els
elements necesaris per deixar el quadre en funcionament.
Totalment muntat, connexionat, comprobat i deixat en funcionament.

11 PG10-DBZ7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-1 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i colocació de quadre secundari per a Ascensor segons esquemes unifilars, inclós armari, paramenta,
barres de coure, portes cegues, pany, bornes, cablejat, connexionat, suports o bancada de subjecció i tots els elements
necesaris per deixar el quadre en funcionament.
Totalment muntat, connexionat, comprobat i deixat en funcionament.

12 PG10-DBZ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P0 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i colocació de quadre general de reserva, segons esquemes unifilars, inclós armari, paramenta, barres
de coure, portes cegues, pany, bornes, cablejat, connexionat, suports o bancada de subjecció i tots els elements
necesaris per deixar el quadre en funcionament.
Totalment muntat, connexionat, comprobat i deixat en funcionament.

13 PG10-DBZ3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P0 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment14 PG3B-E7CR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 5,00 5,000

3 Baixant

C#*D#*E#*F#4 7,00 7,000

5 P-3

C#*D#*E#*F#6 5,00 5,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment15 PGD4-614M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 1,00 1,000

4 P-3

C#*D#*E#*F#5 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.:13/04/22 19Data:

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2500 mm llargària de 18,3 mm de
diàmetre, clavada a terra

16 PGD1-E3BC

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 1,00 1,000

4 P-3

C#*D#*E#*F#5 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Punt de connexió entre elements de protecció a terra realitzat amb soldadures al·luminotèrmiques, totalment realitzat17 PGD4-ZS00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 2,00 2,000

4 P-3

C#*D#*E#*F#5 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 9,
seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió
i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

18 PG19-DGH6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura
indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de
polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els
fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA,
amb protecció diferencial, col·locat superficialment

19 PG1D-H9VR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual inferior a 15 kW, per a mesura
indirecta, potència de 27,7 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster
reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 40 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat
superficialment.

20 PG1D-H9VR-B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E
ELECTRICITAT I ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 13
ENLLUMENATNIVELL 1 02

EUR



APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.:13/04/22 20Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

1 PH57-B39X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 PB 2,00 2,000

C#*D#*E#*F#2 P-1 33,00 33,000

C#*D#*E#*F#3 P-2 36,00 36,000

TOTAL AMIDAMENT 71,000

u Lluminària estanca IP65, 61W, 8000 lm, led 840. Dimensions1,5x0.078x0.076 m. Totalment instal·lada.2 PHB3-C0Z8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PB

C#*D#*E#*F#2 escala 2,00 2,000

4 P-1

C#*D#*E#*F#5 rampes-entrada 17,00 17,000

C#*D#*E#*F#6 centre de control 2,00 2,000

8 P-2

C#*D#*E#*F#9 rampes 12,00 12,000

C#*D#*E#*F#10 magatzem 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

u Lluminària estanca IP65, 30W,4000 lm, led 840. Dimensions 1,2x0.078x0.076 m. Totalment instal·lada.3 PHB3-C0Z1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 aparcament 41,00 41,000

C#*D#*E#*F#3 serveis 1,00 1,000

C#*D#*E#*F#4 quadre elèctric 1,00 1,000

C#*D#*E#*F#5 escala 1 2,00 2,000

C#*D#*E#*F#6 escala 2 2,00 2,000

C#*D#*E#*F#7 magatzem 4,00 4,000

9 P-2

C#*D#*E#*F#10 aparcament 38,00 38,000

C#*D#*E#*F#11 escala 1 2,00 2,000

C#*D#*E#*F#12 escala 2 2,00 2,000

C#*D#*E#*F#13 magatzem 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 94,000

u Lluminària estanca IP65,15W,600 lm, led 840. Dimensions 0,6x0.078x0.076 m. Totalment instal·lada.4 PHB3-C0Z7

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 serveis + abocador 3,00 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Aplic Rectangular, 600lm 6w.  Totalment instal·lat5 PHB3-C0Z5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Vestíbul + escala 1 2,00 2,000

4 P-2

C#*D#*E#*F#5 Vestíbul + escala 1 2,00 2,000

C#*D#*E#*F#6 Vestíbul + escala 2 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Rètol lluminós tipus led de 3m rotulat. Inclou elements de fixació i controlador DALI6 PHB3-C0Z9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 6,00 6,000

5 P-2

C#*D#*E#*F#6 6,00 6,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Detector de moviment, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat7 PHV1-HC0Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 pb

C#*D#*E#*F#2 escales 1,00 1,000

4 p-1

C#*D#*E#*F#5 aparcament 8,00 8,000

C#*D#*E#*F#6 escales 2,00 2,000

8 p-2

C#*D#*E#*F#9 aparcament 5,00 5,000

C#*D#*E#*F#10 escales 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

u Detector de presència, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat8 PHV1-HC0Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 1,00 1,000

C#*D#*E#*F#3 centre control 1,00 1,000

C#*D#*E#*F#4 quadre elèctric 1,00 1,000

C#*D#*E#*F#5 serveis 1,00 1,000

EUR
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7 P-2

C#*D#*E#*F#8 Magatzem 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Font d'alimentació de 160 mA per a bus del sistema, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat9 PHV1-HC0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Programació i posada en funcionament de punt de control10 PHV1-HC1D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#2 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Passarel·la per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i xarxa ETHERNET, muntat a carril DIN i
connectat

11 PHV1-HC28

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E
ELECTRICITAT I ENLLUMENATSUBCAPÍTOL 13
RECÀRREGA DE VEHICLESNIVELL 1 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Punt de recàrrega de vehicles CIRCUTOR model URBAN-WB T22, amb alimentació trifàsica, amb una intensitat de fins a
63 A i una potència màxima de 2x22 kW. Disposa de dos endolls Tipus 2. Incorpora totes les proteccions elèctriques per
garantir la seguretat a l'interior de cos. Incorpora les comunicacions necessàries per a ser gestionat a través d'un centre
de control mitjançant el protocol OCPP. Totalment instal·lat.

1 PGC1-B6Z0-B

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i de 35 mm de diàmetre interior, fins a 150 A
d'intensitat nominal i subjectat amb cargols

2 PG4O-3AZ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Modem comunicació 4G3 PP7A-6SZ0

EUR



APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.:13/04/22 23Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 5e U/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

4 PP44-6641

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 320,00 320,000

TOTAL AMIDAMENT 320,000

m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment

5 PG2P-6T05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 90,00 90,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

u Gestor de càrrega CIRCUTOR DLM 5 i plataforma de gestió de serveis al núvol6 000

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E
VENTILACIÓSUBCAPÍTOL 15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m² Conducte de planxa d'acer galvanitzad, g=1 mm, class. resistent foc E600/120, + unió1 PE54-35DX-B

AMIDAMENT DIRECTE 1.070,000

u Reixeta d'impulsió, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 625x200 mm, d'aletes separades
8 mm, de secció recta i fixada al bastiment

2 PEKJ-38KY-B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-2 42,00 42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

u Reixeta d'extracció, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 625x200 mm, d'aletes separades
8 mm, de secció recta i fixada al bastiment

3 PEKJ-38LR-B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.:13/04/22 24Data:

C#*D#*E#*F#1 P-1 38,00 38,000

C#*D#*E#*F#2 P-2 42,00 42,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

u Caixa amb ventilador axial de 15000 a 20000 m3/h de cabal màxim, motor trifàsic de 400 V de 4 pols4 PEM0-BGXN-B

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Caixa amb ventilador axial de 20000 a 25000 m3/h de cabal màxim, motor trifàsic de 400 V de 4 pols5 PEM0-BGXS-B

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció
recta i fixada al bastiment

6 PEKM-48DK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 escales

C#*D#*E#*F#2 4,00 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m² Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb classificació de resistència al foc
E600/120, amb unió baioneta, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports

7 PE54-35EG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Vestíbul escala 1 9,00 0,25 0,25 0,563

TOTAL AMIDAMENT 0,563

u Ventilador monofàsic per a 230 V de tensió, de 2250 m3/h de cabal màxim d'aire i fixat al conducte de distribució8 PEM8-FH1A-B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Vestíbul escala 1 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x30 cm, fixada mecànicament9 PKK0-6SCX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 vestíbuls previs

C#*D#*E#*F#2 4,00 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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m² Reixa de ventilació de lames fixes d'acer galvanitzat, amb plegament senzill en els cantells de 4x2 m. Inclús suports del
mateix material, platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer,
segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra, accessoris i rematades.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació de la reixeta. Resolució de les unions al parament. Segellat de junts
perimetrals. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

10 IVN100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 aparcament 1,00 4,00 2,00 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m² Reixa de ventilació de lames fixes d'acer galvanitzat, amb plegament senzill en els cantells de 0,90x2,00 m. Inclús suports
del mateix material, platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer,
segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra, accessoris i rematades.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació de la reixeta. Resolució de les unions al parament. Segellat de junts
perimetrals. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

11 IVN100B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Calaix impulsions 1,00 0,90 2,00 1,800

TOTAL AMIDAMENT 1,800

m² Reixa de ventilació de lames fixes d'acer galvanitzat, amb plegament senzill en els cantells de 10,80 m². Inclús suports del
mateix material, platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer,
segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silicona neutra, accessoris i rematades.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació de la reixeta. Resolució de les unions al parament. Segellat de junts
perimetrals. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

12 IVN100C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Rampa 1,00 10,80 10,800

TOTAL AMIDAMENT 10,800

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E
APARELLS D'ELEVACIÓ I MITJANS DE TRANSPORTSUBCAPÍTOL 17

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones (450 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats,
4 parades (9 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i
alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat
d'acabats mitjana

1 PL60-3UAU

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E
PROTECCIÓ CONTRA INCENDISSUBCAPÍTOL 19

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret1 PM32-DZ3Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P -1 12,00 12,000

C#*D#*E#*F#2 P -2 11,00 11,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret2 PM32-DZ48

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P 0

C#*D#*E#*F#2 vestíbul 1,00 1,000

3 P -1

C#*D#*E#*F#4 sala quadre elèctric 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer
inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar superficialment,
inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

3 PM20-DG4Y

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-1 4,00 4,000

C#*D#*E#*F#2 P-2 4,00 4,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil,
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

4 PM17-386S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-1 2,00 2,000

C#*D#*E#*F#2 P-2 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

5 PM18-385Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-1 2,00 2,000

C#*D#*E#*F#2 P-2 2,00 2,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Sirena piezoelèctrica de llampecs òptics, per aplicacions exteriors. Fabricat en ABS color vermell.Formada d'un
transductor piezoelètric d'alta efectivitat i leds d'alta lluminositat. Disposa de dos leds d'actuació intermitent. Connexions
per sirena i flash separades, programable en funció del tipus de senyal de la font d'activació mitjançant 4 jumpers. Grau
de protecció IP65. Potència acústica ( 84 dB a 3m ). Consums 250 mA. Dos tipus de so.Temps de funcionament i cicles
preestablerts i seleccionables mitjançant jumpers per adaptar-los a les necessitats de la població. Alimentació a 24V (
inclou mòdul conversió de tensió 24 a 12 V ). Dimensions 330x190x90 mm

6 PM18-38Z0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-1 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de
superfície, muntat superficialment

7 PM15-4ICY

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-1 39,00 39,000

C#*D#*E#*F#2 P-2 41,00 41,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

u Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços no ampliables amb capacitat per bateries de 7 Ah. La central te la
possibilitat de connectar una tarjeta opcional de comunicació per permetre el control remot i la integració amb altres
sistemes. La central disposa d'un teclat que permet la personalització de l'idioma, un display de 4x40 caracters oferint la
informació necessària a base de menus. També disposa de leds d'estat i 20 leds d'alarma i averia de les diferents zones.
La central pot instal·lar-se en xarxa amb altres centrals i repetidors Inclou bateria de 12 V 7 Ah del tipus plom àcid.

8 PM11-38Z0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-1 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment9 PM13-8D2P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-1 12,00 12,000

C#*D#*E#*F#2 P-2 12,00 12,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma i muntada a la paret

10 PM10-38Z0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-1 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical

11 PMS0-6Z0D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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1 P-0

C#*D#*E#*F#2 No utilitzar en cas d'incendi 1,00 1,000

C#*D#*E#*F#3 Extintor CO2 1,00 1,000

5 P-1

C#*D#*E#*F#6 Extintor 12,00 12,000

C#*D#*E#*F#7 Extintor CO2 1,00 1,000

C#*D#*E#*F#8 Boca d'incendis 4,00 4,000

C#*D#*E#*F#9 Sirena 2,00 2,000

C#*D#*E#*F#10 No utilitzar en cas d'incendi 1,00 1,000

C#*D#*E#*F#11 Polsador 2,00 2,000

13 P-2

C#*D#*E#*F#14 Extintor 11,00 11,000

C#*D#*E#*F#15 Boca d'incendis 4,00 4,000

C#*D#*E#*F#16 Sirena 2,00 2,000

C#*D#*E#*F#17 No utilitzar en cas d'incendis 1,00 1,000

C#*D#*E#*F#18 Polsador 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 44,000

u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical

12 PMS0-6Z0A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P0 1,00 1,000

C#*D#*E#*F#2 P-1 3,00 3,000

C#*D#*E#*F#3 P-2 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster
autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

13 PMS0-6Z0B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 PB

C#*D#*E#*F#2 Sortida 1,00 1,000

4 P-1

C#*D#*E#*F#5 Sortida 3,00 3,000

C#*D#*E#*F#6 Recorregut 10,00 10,000

C#*D#*E#*F#7 Recorregut ascendent 2,00 2,000

9 P-2

C#*D#*E#*F#10 Sortida 2,00 2,000

C#*D#*E#*F#11 Recorregut 9,00 9,000

C#*D#*E#*F#12 Recorregut Ascendent 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

EUR



APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

AMIDAMENTS Pàg.:13/04/22 29Data:

m Cable apantallat flexible lliure d'halògen. Conductor 2x1,5 mm2 de Cu pulid flexible classe 5 segons norma EN 60228.
Aïllament de Poliolefina LSOH. Colors vermell i negre. Pantalla de cinta d'alumini Mylar al conjunt amb cobertura 96 % sw
RFI. Fil de drenatge a pantalla per connexió a terra. Coberta exterior de Poliolefina EVA LSZH (AS) ignífuga. Color
exterior Vermell. Rmax 13,2 ohms/km.

14 PG8Z-HDZ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-1 1.220,00 1.220,000

TOTAL AMIDAMENT 1.220,000

m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

15 PG2P-6T0P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.200,00 1.200,000

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment16 PG13-E32M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,00 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Mòdul monitor analògic amb aïllador incorporat de 2 zones convencionals, permet la connexió de fins 20 detectors
convencionals i/0 32 polsadors convencionals per zona. Discrimina entre alarma de detector i polsador. Ocupa dues
direccions del llaç. Necessita alimentació auxiliar de 24 Vcc. Inclou leds indicadors d'estat. Connexió mitjançant regletes
extraibles de fins 2.5 mm2 de secció. Possibilitat de ser instal·lat a carril DIN o muntatge pla a paret.

17 PM11-381Z

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u  Bateria 12 V Plom-Acid . Capacitat 7Ah18 PM11-382Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 4,00 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E
EQUIPAMENTSUBCAPÍTOL 21

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta1 PC16-5NMI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 serveis 1,00 0,80 1,15 0,920

C#*D#*E#*F#3 1,00 0,80 1,15 0,920

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,840

u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat
amb fixacions mecàniques

2 PJ42-HA1M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 p-1

C#*D#*E#*F#2 lavabos 2,00 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de
niló, col·locat amb fixacions mecàniques

3 PJ41-HA1R

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Placa circular per a senyals de trànsit (Gàlib 3,10m), d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament

4 PBBF-DUKV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 Porta accés 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
EDIFICACIÓCAPÍTOL 0E
PROTECCIÓ PATRIMONIALSUBCAPÍTOL 29

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Caixer automàtic complet MEYPAR
Pantalla 21.5” TOUCH SCREEN (Tàctil).
Escàner de codi de barres 2D.
Sistema operatiu Windows.
SGBD Microsoft SQL-SERVER.

Caixer automàtic ADVENTA EURO
Opció interfònia CONNECTA IP ADVENTA CAIXER
Opció Llector abonats ADVENTA CAIXER
Pagametn amb TC EMV /CONTSCTLESS
Opció EMV INGENICO V4 (LECT+PINPAD+CONT) CAIXER billeter
Opció billeter MSM plàstic EURO CAIXER ADVENTA

Grup centre de control
PC de gestió amb funció cobrament manual
Central gestió PC + funció cobrament manual ADVENTA
Telèfon IP sobretaula centre de control
Adaptador VOIP Línia telefònica CONNECTA IP

Grup llicències de gestió completes
Programa d'informes TVI inclòs
Llicència PROGRAMARI GESTION mey_NET
Llicència CAIXA MANUAL TPV mey_NET
Llicència USER TERMINAL mey_NET

1 PP83-HAZ0-B

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Barrera automàtica per a vehicles, amb un pal de fins a 4,5 metres i un temps de maniobra de 4 a 9 s. El pal disposa de
goma protectora. Equipada amb llaç magnètic .Totalment instal·lada.
Detector magnètic 12-24VAC/DC
Barrera automàtica ADVENTECH PRO 4,5MAX
Braç barrera articulat 4 MTS
Kit articulació braç barrera ADVENTECH
Sòcol ancoratge sèrie TECH/ENGINYA/ADVENTA
Lllaç magnètic

Grup cambres lectores de matricula equips all in one a totem antivandàlic totalment integrat al sistema sense necessitat
de servidors intermedis

Lectore de matricules per a via d'entrada
Equip lector matricules totem COMPACT (2-6MTS)

Lector de matricules per a via de sortida inclou - accés i sotides d'abonats mitjançant matricula sortida ticketless per a
rotació
Equip lector matricules totem COMPACT (2-6MTS)

2 PP83-HAZ3-B

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Terminal que valida el tiquet del codi QR. Si l'operació de lectura és correcte aquest terminal acciona l'opertura
automàtica de la barrera de sortida amb que s'associa.
Detector magnètic 12-24VAC/DC
Lector tiquets sortida ADVENTA PRO
Opció TFT 7´´ entrada sortida ADVENTA
Lector abonats integrat
Opció lector abonats ADVENTA PRO ENT/SAL
Intefònia IP per a equips
Opció interfònia connecta IP ADVENTA PRO ENT/SAL
Kit obertura barrera mb connecta IP (BKP)
Kit obertura porta a barrera
Sòcol ancoratge sèrie TECH/ENGINYA/ADVENTA
Llaç magnètic

3 PP83-HAZ5-B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Terminal que emet i dispensa a l'usuari un tiquet de codi QR. Si l'operació és correcte aquest terminal acciona l'obertura
automàtica de la barrera d'entrada.
Detector magnètic 12-24VAC/DC
Emissor tiquets entrada ADVENTA PRO
Opció TFT 7´´ entrada sortida ADVENTA
Escaner per a lectura de productes
Opció escaner FACE UP ADVENTA PRO ENT/SAL
Lector abonats integrats
Opció lector abonats ADVENTA PRO ENT/SAL
Interfònia IP per a equips
Opció interfònia ADVENTA PRO ENT/SAL
Kit obertura barrera amb connecta IP (BKP)
Kit obertura porta a barrera
Kit per control cartell ´´P´´ exterior
Kit control rètol ´´P´´
Sòcol ancoratge sèrie TECH/ENGINYA/ADVENTA
Llaç magnètic

4 PP83-HAZ7-B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Disc dur S-ATA de 4 TB DS-4TBWD-PURPLE5 PPA0-HAZ0-B

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Video gravador NVR de 16 ch compatible amb càmeres de fins a 8 Mpx DS-7616NI-K26 PPA0-HAZ5-B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Càmera Mini-Domo IP 4 Mpx, LED EXIR 40 m DW-2CD2743G2-IZS7 PPA0-HAZ2-B

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

8 PP44-663N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 P-1 340,00 340,000

C#*D#*E#*F#3 P0 10,00 10,000

TOTAL AMIDAMENT 350,000

u Grup lectors per a accessos de vianants
Lector passant peatonal ADVENTA ONLINE sense teclat
Interfònia CONNECTA IP ADVENTA (peatonal)

9 PP27-BXOZ-B

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Font d'alimentació SPD24 24 Vcc 60 W (2,5 A) C.DIN10 PM11-389Z-B

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Lector de tarjetes de codi de barres. Si la validació és correcte obre la porta d'accés de persones.11 PP83-HAZ9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 1,00 1,000

3 P 0

C#*D#*E#*F#4 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Switch 10/100 Ethernet de 8 ports, muntat superficialment12 PP7A-6SB7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 P-1

C#*D#*E#*F#2 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Servei muntatge i posada en marxa13 70500011

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 8 unitats, amb capacitat fins a 12 llocs de treball, per a
xarxa de categoria 6 U/FTP, xassís rack 10'', de 450 x 350 x 200 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb
porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

14 PP71-7AZ1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀOBRA 01
PARTIDES ALÇADESCAPÍTOL 0Z

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 PPA000SS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Partida alçada d'abonament íntegre d'ajudes de ram de paleta a instal.lacions en general, carga, descarga i transport de
material.

2 PPAURP10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,00 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Partida alçada mobiliari de suportació (taula videos sala control)3 ZZZ00003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Partida alçada per assumir instal·lació elèctrica companyia4 ZZZ00004

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Partida alçada per assumir instal3lació elèctroca d'empergencia companyia5 ZZZ00005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Partida alçada proves de qualitat 6 ZZZ00006

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 ZZZ00007

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

PRESSUPOST * Data: 13/04/22 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 00 ENDERROCS

1 P214V-AKVU m² Obertura de finestra tapiada en restauració amb maó ceràmic de 15
cm com a màxim, fet per conservador-restaurador, grau de dificultat
alt, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 14)

45,51 10,400 473,30

2 DFL010-B m² Desmuntatge de xapa metàl·lica grecada en sortida de ventilació de
l'aparcament a façana. (P - 4)

5,00 14,600 73,00

3 DFF020-B u Enderroc de capota sortida de ventilació d'1x1 m. (P - 3) 450,00 1,000 450,00

4 P214R-8GWZ m² Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 13)

17,08 20,930 357,48

5 P214A-HIIX u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans
dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de
dificultat baix amb la intervenció del conservador-restaurador (P - 12)

119,39 1,000 119,39

6 P21G5-54CN u Demolició de reixa embornal de 370x10x10 cm, sobre paviment de
formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 15)

354,40 1,000 354,40

7 P2146-DJ4K m² Demolició de paviment de formigó, de més a 10 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 11)

14,99 10,000 149,90

TOTAL Subcapítol 01.0E.00 1.977,47

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 01 DIVISIONS I ELEMENTS INTERIORS PRIMARIS

NIVELL 1 01 PARETS I ENVANS

1 P6126-58MX m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a
revestir, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II (P - 17)

44,00 530,000 23.320,00

2 P653-8IDY m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament (P - 18)

52,00 96,000 4.992,00

3 P653-8IGT m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5
mm de gruix cada una, fixades mecànicament (P - 19)

54,20 142,910 7.745,72

TOTAL NIVELL 1 01.0E.01.01 36.057,72

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 02 ACABATS EXTERIORS

1 P811-3EJ7 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, deixat de regle (P - 21)

23,52 6,000 141,12

EUR



APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ
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TOTAL Subcapítol 01.0E.02 141,12

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 03 ACABATS INTERIORS

NIVELL 1 01 ARREBOSATS i ENGUIXATS

1 P811-3EWB m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb
ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R (P - 22)

27,49 196,200 5.393,54

2 P815-3FL7 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1 (P - 23)

10,52 406,670 4.278,17

TOTAL NIVELL 1 01.0E.03.01 9.671,71

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 03 ACABATS INTERIORS

NIVELL 1 02 ENRAJOLATS

1 P822-3NQV m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu alt, d'1 a 5 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) (P - 24)

35,32 94,630 3.342,33

TOTAL NIVELL 1 01.0E.03.02 3.342,33

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 03 ACABATS INTERIORS

NIVELL 1 03 PAVIMENTS

1 P9M1-8D2Z-B m² Adequació de paviment
DENSIFICACIÓ/ENDURIMENT/CITRIFICACIÓ amb nano silicat de liti.

1. Poliment tècnic mitjançant fregadora i seqüència de Pats
diamantats.
2. Aplicació de 1ª capa de C2 HARD.
3. Vitrificació amb màquina d'alta velocitat i seqüència de Pats
diamantats.
4. Aplicació de 2ª capa de C2 SEAL.
5. Vitrificació amb màquina d'alta velocitat i seqüència de Pats
diamantats.
6. Aplicació de 3ª capa de C2 SEAL.
7. Vitrificació amb màquina d'alta velocitat i seqüència de Pats
diamantats.

Incluo pintat de les places d'aparcament. (P - 29)

8,00 3.684,560 29.476,48

2 P9M1-8D2Z-C m² Adequació de rampes.

1. Poliment mecànic mitjançant seqüència de discos de diamant.
2. Reparació de desperfectes mitjançant morter epoxi FLOORPOX-P.

25,00 480,000 12.000,00

EUR
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3. Conformar lliuraments a punts singulars.
4. Aplicació de 1ª capa de FLOORQUES PRIMER incolor i posterior
empolvorament de QUARÇ CORINDON.
5. Aplicació de 2ª capa de FLOORQUES PMA (segellat).
6. Aplicació de capa final mitjançant FLOORQUES PAINT color RAL.
(P - 30)

3 P9C3-71WY m² Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens,
inclòs rebaixat, polit i abrillantat (P - 27)

36,11 147,100 5.311,78

4 P9VD-DRVE m Esglaó de pedra artificial amb relleu de gra petit, preu alt, de dues
peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 (P - 31)

67,46 67,200 4.533,31

5 P9Y1-02J3 u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions
igual o superior a 10 (P - 32)

79,29 1,000 79,29

6 P45C7-4SVA m² Llosa de formigó armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIIa, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
25 kg/m2 (P - 16)

118,91 5,600 665,90

7 ZZZZ-0000 m² Reparació de paviment entrada aparcament de 15 cm i connexió de
canal de recollida d'aigües de 3,70x10x10 cm a la xarxa de
clavegueram (P - 153)

45,00 10,000 450,00

8 ZZZZ-0001 u Col·locació de reixa ACO de 370x10x10 cm (P - 154) 250,00 1,000 250,00

TOTAL NIVELL 1 01.0E.03.03 52.766,76

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 03 ACABATS INTERIORS

NIVELL 1 04 PINTAT

1 P9M1-8DZ0 m2 Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica , acabat mate,
textural lisa, la primera ma diluida amb un 20% d'aigua i la següent
sense diluir, (rendiment: 0,13 l/m² cada ma); previa aplicació d'una ma
d' imprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa,
sobre parament interior de formigó, vertical, de fins 3 m d'altura. Inclos
fraguat ràpid per eliminar petites imperfeccions i solució d' àcid
clorhídric al 10% per eliminar les eflorescencies salines (salitre)
presents en el 10% de la superficie. El preu incclou la protecció dels
elements de l entorn que poguin veures afectatats durant lel treballs i
la ressolució de punts singulars (P - 28)

7,64 1.092,000 8.342,88

2 P89I-4V8O m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat
llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 26)

2,96 406,670 1.203,74

3 P89H-4V7K m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura al silicat
amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 25)

8,71 128,630 1.120,37

4 PBA2-FII3 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i no
retrorreflectant, tipus P-NR, amb pintura acrílica de color blanc,
aplicada amb mitjans manuals (P - 47)

16,31 158,647 2.587,53

TOTAL NIVELL 1 01.0E.03.04 13.254,52

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 03 ACABATS INTERIORS

NIVELL 1 05 JUNTES

EUR



APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ
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1 P7DA-EQF5 m Segellat de protecció contra el foc de junt de 20 a 40 mm d'amplària i
profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable
d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica
0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-90, i aplicat amb pistola (P -
20)

32,22 8,000 257,76

TOTAL NIVELL 1 01.0E.03.05 257,76

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 04 TANCAMENTS SECUNDARIS

NIVELL 1 01 PORTES, FINESTRES

1 PAS2-5QPX u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-60-C5 una fulla batent, per a una llum de
80x210 cm, preu alt, col·locada (P - 41)

257,66 3,000 772,98

2 PAS2-5Z03 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, una fulla batent, per a una llum
de 80x210 cm, pintada, amb marc perimetral de planxa d'acer per a
pintar per a un gruix de paret de15 cm, pintat. Inclou resta d'accessoris
i elements necessaris, deixant la fusteria totalment col.locada i
acabada. Comprovació de mides a obra. (P - 43)

257,66 2,000 515,32

3 PAS2-5Z05 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-45-C5, de dues fulles batents, per a una
llum de 160x210 cm, col·locada (P - 44)

594,65 1,000 594,65

4 PAS2-5QP9 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-30-C5, una fulla batent, per a una llum
de 80x210 cm, preu alt, col·locada (P - 40)

187,23 3,000 561,69

5 PAS2-5QWQ u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-30-C5, una fulla batent, per a una llum
de 80x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada (P - 42)

227,87 3,000 683,61

6 PAN5-7Z9V u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm (P - 36)

24,01 15,000 360,15

7 PAN5-7Z6O u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 180x220 cm (P - 35)

28,09 1,000 28,09

8 PAD0-617L u Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra
de 215x90 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada (P -
34)

134,88 2,000 269,76

9 LPM010 u Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 210x82,5x3,5 cm, de tauler
aglomerat, xapat amb pi país, envernissada en taller; bastiment de
base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta,
de pi país de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de
pi país de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments
de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de llautó, color negre,
acabat brillant, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 8)

226,40 2,000 452,80

10 LPM020 u Carcassa metàl·lica de xapa ondulada i travessers metàl·lics,
preparada per allotjar la fulla d'una porta corredissa simple, de fusta,
de 80x210 cm i 4 cm de gruix màxim de fulla de porta; col·locació en
entramat autoportant de plaques de guix, de 10 cm de gruix total,
incloent l'entramat autoportant i les plaques.
Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb els distanciadors en
els seus allotjaments. Anivellació i fixació a la paret amb paletades de
morter o guix. Fixació sobre el paviment mitjançant cargolat. Rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons

275,71 1,000 275,71

EUR
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documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 9)

11 LPM021 u Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de
210x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina imitació
fusta de pi, amb ànima alveolar de paper kraft, format per ànima
alveolar de paper kraft i xapat de tauler de fibres, acabat amb
revestiment de melamina; bastiment de base de pi país de 90x35 mm;
galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color imitació fusta de
pi de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina,
color imitació fusta de pi de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús,
ferraments de penjar, de tanca i tirador amb maneta per a tancament
d'alumini, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 10)

226,93 1,000 226,93

12 PAR5-6NMS u Porta seccional HORMANN o similar CE amb caracteristiques segons
EN13241 i proteccións pel pas de vianants i vehicles, d'acer
galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 3.70 a 3.25 m, amb
operador electromecànic, amb guies i pany, ancorada amb morter de
ciment 1:4 i tacs (P - 38)

4.382,07 1,000 4.382,07

13 PAR5-6NMT u Porta seccional HORMANN o similar CE amb caracteristiques segons
EN13241 i proteccións pel pas de vianants i vehicles, d'acer
galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 3.40 a 3.40 m, amb
operador electromecànic, amb guies i pany, ancorada amb morter de
ciment 1:4 i tacs (P - 39)

4.382,07 1,000 4.382,07

14 PAR1-4VJJ m² Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer
galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb guies
laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 37)

100,03 18,000 1.800,54

TOTAL NIVELL 1 01.0E.04.01 15.306,37

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 04 TANCAMENTS SECUNDARIS

NIVELL 1 02 VIDRIERA

1 PC17-5EG3 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 10 mm de gruix, cambra d'aire de 10
mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de
lluna d'acolorit, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 50)

150,08 11,850 1.778,45

2 PA30-61RK u Formació d'obertura exterior practicable amb un buit de 90x120 cm, en
paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, amb tall amb disc,
execució de forat, llinda prefabricada de ceràmica armada, bastiment
de base de tub d'acer per a finestra, enguixat de parament vertical
interior, arrebossat de parament vertical exterior, escopidor de rajola
de ceràmica amb trencaaigües, col·locació de finestra practicable
d'alumini anoditzat, segellat perimetral amb silicona (P - 33)

490,96 1,000 490,96

TOTAL NIVELL 1 01.0E.04.02 2.269,41

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 05 DIVISION I ELEMENTS INTERIORS SECUNDARIS

NIVELL 1 01 SERRALLERIA

EUR
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1 PB1D-52Z0 m Passamà metàl.lic format per tub d'acer de 40 mm de diàmetre amb
potes de subjecció de rodó llis massís de 16 mm de diàmetre cada 50
cm per a una escala Totalment col·locat (P - 46)

36,21 29,440 1.066,02

2 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a
màxim, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes
d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva (P - 45)

123,19 8,700 1.071,75

TOTAL NIVELL 1 01.0E.05.01 2.137,77

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 12 XARXAR D'AIGUA FREDA   I CALENTA SANITÀRIA

NIVELL 1 01 CONSUM

1 PF20-DTEG m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura pintat de color vermell, fabricat
amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 61)

36,67 16,000 586,72

2 PF20-DTEV m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura pintat de color vermell, fabricat
amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 62)

48,05 103,400 4.968,37

3 PF20-DTCV m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura pintat de color vermell, fabricat
amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255,
roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment (P - 60)

61,52 18,000 1.107,36

4 PF56-FJFY m Tub de coure R250 (semidur) de 20 mm de diàmetre nominal, de 0,8
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, connectat a pressió,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (P - 63)

7,38 55,000 405,90

5 PFB3-DVVD m Tub de polietilè de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 64)

8,00 5,000 40,00

6 PN39-EBDJ u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides,
de 2 vies, de 20 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de pressió
nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB),
bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada
superficialment (P - 128)

88,83 1,000 88,83

7 PJM4-3HLT u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´, connectat a una bateria o a un ramal (P - 108)

84,24 1,000 84,24

8 PNE1-7636 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 25 mm de diàmetre nominal,
16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada (P - 130)

60,23 1,000 60,23

9 PN32-AX4S u Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb
brides, de 2 vies, DN 20 (per a tubs de diàmetre25 mm), de 10 bar de
pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts
d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta,
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 127)

30,71 1,000 30,71

10 PN80-AXRY u Vàlvula de retenció de bola, segons la norma UNE-EN ISO 16137, de
cos en Y, per a encolar, DN 25 (per a tub de 32 mm de diàmetre
nominal ), de 10 bar de pressió nominal, cos de PVC-U i tancament
d'etilè propilè diè (EPDM), muntada en pericó de canalització soterrada
(P - 129)

36,63 1,000 36,63

EUR
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11 PD31-568I u Pericó sifònic i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides interiors,
amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 51)

101,06 1,000 101,06

12 PY03-628P-B u Forat sostre inst.,D=5 a 20cm,amb equips.diamant.càrrega man.runa
s/cont. transport residus (P - 147)

80,00 4,000 320,00

TOTAL NIVELL 1 01.0E.12.01 7.830,05

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 12 XARXAR D'AIGUA FREDA   I CALENTA SANITÀRIA

NIVELL 1 02 APARELLS

1 PJ11C-3CZ0 u Inodor equipat amb triturador i bombejador per evacuació d' aigües
negres de l'inodor i grises del lavabo. Connexió elèctrica directa a
caixa derivació. Inclou conexxió amb tub de diàmetre 40mm al lavabo i
tub d'evacuació vertical de diàmetre 32mm. Totalment instal·lat (P -
103)

490,95 2,000 981,90

2 PJ117-3C1F u Lavabo per a semiencastar de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, semiencastat a
taulell. Desgüas conectat al inodor. (P - 102)

94,68 2,000 189,36

3 PJ11F-3CNH u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació. Desgüas conectat al inodor. (P - 104)

89,82 1,000 89,82

4 PJ219-3SG1 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de maniguets (P - 105)

93,44 3,000 280,32

TOTAL NIVELL 1 01.0E.12.02 1.541,40

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 13 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

NIVELL 1 01 ELECTRICITAT

1 PG13-E32Q u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau
de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 69)

27,01 57,000 1.539,57

2 PG2P-6T0A m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 76)

4,15 1.410,660 5.854,24

3 PG2P-6SZZ m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 74)

7,79 102,000 794,58

4 PG2J-4BVO m Safata metàl·lica de xapa llisa Indeterminat d'acer galvanitzat en
calent, d'alçària 30 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de
paraments horitzontals amb elements de suport (P - 73)

41,21 35,000 1.442,35

5 PG33-E6E0 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 79)

3,10 1.669,000 5.173,90

EUR
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6 PG33-E6CR m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 78)

3,10 725,000 2.247,50

7 PG33-E6E1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 80)

3,10 33,000 102,30

8 PG33-E6E2 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 81)

5,17 5,000 25,85

9 PG33-E6E4 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 82)

11,98 66,000 790,68

10 PG33-HJT5 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar més neutre, de secció 3x25/16 mm2, amb, coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 83)

24,19 5,000 120,95

11 PG10-DBZ7 u Subministrament i colocació de quadre general de subministrament
normal, segons esquemes unifilars, inclós armari, paramenta, barres
de coure, portes cegues, pany, bornes, cablejat, connexionat, suports
o bancada de subjecció i tots els elements necesaris per deixar el
quadre en funcionament.
Totalment muntat, connexionat, comprobat i deixat en funcionament.
(P - 67)

6.089,84 1,000 6.089,84

12 PG10-DBZ0 u Subministrament i colocació de quadre secundari per a Ascensor
segons esquemes unifilars, inclós armari, paramenta, barres de coure,
portes cegues, pany, bornes, cablejat, connexionat, suports o bancada
de subjecció i tots els elements necesaris per deixar el quadre en
funcionament.
Totalment muntat, connexionat, comprobat i deixat en funcionament.
(P - 65)

1.349,42 1,000 1.349,42

13 PG10-DBZ3 u Subministrament i colocació de quadre general de reserva, segons
esquemes unifilars, inclós armari, paramenta, barres de coure, portes
cegues, pany, bornes, cablejat, connexionat, suports o bancada de
subjecció i tots els elements necesaris per deixar el quadre en
funcionament.
Totalment muntat, connexionat, comprobat i deixat en funcionament.
(P - 66)

2.997,95 1,000 2.997,95

14 PG3B-E7CR m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 84)

7,73 17,000 131,41

15 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 89)

38,66 2,000 77,32

16 PGD1-E3BC u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2500 mm llargària de 18,3 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 88)

39,67 2,000 79,34

17 PGD4-ZS00 u Punt de connexió entre elements de protecció a terra realitzat amb
soldadures al·luminotèrmiques, totalment realitzat (P - 90)

12,35 3,000 37,05

18 PG19-DGH6 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de
160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega
(BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09,
muntada superficialment (P - 70)

340,00 1,000 340,00

19 PG1D-H9VR u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament
trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència
entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de

613,35 1,000 613,35
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mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure
els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de
160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, amb
protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 71)

20 PG1D-H9VR-B u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament
trifàsic individual inferior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència de
27,7 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de
doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals
630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles),
sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 40 A i poder de
tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment. (P -
72)

512,66 1,000 512,66

TOTAL NIVELL 1 01.0E.13.01 30.320,26

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 13 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

NIVELL 1 02 ENLLUMENAT

1 PH57-B39X u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 91)

94,91 71,000 6.738,61

2 PHB3-C0Z8 u Lluminària estanca IP65, 61W, 8000 lm, led 840.
Dimensions1,5x0.078x0.076 m. Totalment instal·lada. (P - 95)

131,49 34,000 4.470,66

3 PHB3-C0Z1 u Lluminària estanca IP65, 30W,4000 lm, led 840. Dimensions
1,2x0.078x0.076 m. Totalment instal·lada. (P - 92)

91,49 94,000 8.600,06

4 PHB3-C0Z7 u Lluminària estanca IP65,15W,600 lm, led 840. Dimensions
0,6x0.078x0.076 m. Totalment instal·lada. (P - 94)

70,69 3,000 212,07

5 PHB3-C0Z5 u Aplic Rectangular, 600lm 6w.  Totalment instal·lat (P - 93) 57,79 6,000 346,74

6 PHB3-C0Z9 u Rètol lluminós tipus led de 3m rotulat. Inclou elements de fixació i
controlador DALI (P - 96)

228,29 12,000 2.739,48

7 PHV1-HC0Y u Detector de moviment, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador,
amb accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 98)

98,94 18,000 1.780,92

8 PHV1-HC0Z u Detector de presència, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat (P - 99)

27,36 5,000 136,80

9 PHV1-HC0L u Font d'alimentació de 160 mA per a bus del sistema, amb indicadors,
muntat a carril DIN i connectat (P - 97)

138,89 2,000 277,78

10 PHV1-HC1D u Programació i posada en funcionament de punt de control (P - 100) 27,85 2,000 55,70

11 PHV1-HC28 u Passarel·la per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de
regulació i xarxa ETHERNET, muntat a carril DIN i connectat (P - 101)

1.397,96 2,000 2.795,92

TOTAL NIVELL 1 01.0E.13.02 28.154,74

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 13 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

NIVELL 1 03 RECÀRREGA DE VEHICLES

1 PGC1-B6Z0-B u Punt de recàrrega de vehicles CIRCUTOR model URBAN-WB T22,
amb alimentació trifàsica, amb una intensitat de fins a 63 A i una
potència màxima de 2x22 kW. Disposa de dos endolls Tipus 2.
Incorpora totes les proteccions elèctriques per garantir la seguretat a
l'interior de cos. Incorpora les comunicacions necessàries per a ser

3.281,30 4,000 13.125,20
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gestionat a través d'un centre de control mitjançant el protocol OCPP.
Totalment instal·lat. (P - 87)

2 PG4O-3AZ0 u Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i
de 35 mm de diàmetre interior, fins a 150 A d'intensitat nominal i
subjectat amb cargols (P - 85)

957,41 1,000 957,41

3 PP7A-6SZ0 u Modem comunicació 4G (P - 136) 252,41 1,000 252,41

4 PP44-6641 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 5e U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
133)

1,06 320,000 339,20

5 PG2P-6T05 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 75)

17,44 90,000 1.569,60

6 000 u Gestor de càrrega CIRCUTOR DLM 5 i plataforma de gestió de serveis
al núvol (P - 1)

3.500,00 1,000 3.500,00

TOTAL NIVELL 1 01.0E.13.03 19.743,82

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 15 VENTILACIÓ

1 PE54-35DX-B m² Conducte de planxa d'acer galvanitzad, g=1 mm, class. resistent foc
E600/120, + unió (P - 53)

44,40 1.070,000 47.508,00

2 PEKJ-38KY-B u Reixeta d'impulsió, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 625x200 mm, d'aletes separades 8 mm, de
secció recta i fixada al bastiment (P - 54)

20,00 42,000 840,00

3 PEKJ-38LR-B u Reixeta d'extracció, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
anoditzat platejat, de 625x200 mm, d'aletes separades 8 mm, de
secció recta i fixada al bastiment (P - 55)

20,00 80,000 1.600,00

4 PEM0-BGXN-B u Caixa amb ventilador axial de 15000 a 20000 m3/h de cabal màxim,
motor trifàsic de 400 V de 4 pols (P - 57)

1.600,00 4,000 6.400,00

5 PEM0-BGXS-B u Caixa amb ventilador axial de 20000 a 25000 m3/h de cabal màxim,
motor trifàsic de 400 V de 4 pols (P - 58)

1.800,00 2,000 3.600,00

6 PEKM-48DK u Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de
600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada
al bastiment (P - 56)

69,49 4,000 277,96

7 PE54-35EG m² Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 0,6 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb
unió baioneta, segellat amb massilla resistent a altes temperatures,
muntat adossat amb suports (P - 52)

35,08 0,563 19,75

8 PEM8-FH1A-B u Ventilador monofàsic per a 230 V de tensió, de 2250 m3/h de cabal
màxim d'aire i fixat al conducte de distribució (P - 59)

570,00 2,000 1.140,00

9 PKK0-6SCX u Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x30 cm, fixada
mecànicament (P - 109)

11,66 4,000 46,64

10 IVN100 m² Reixa de ventilació de lames fixes d'acer galvanitzat, amb plegament
senzill en els cantells de 4x2 m. Inclús suports del mateix material,
platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb
tacs d'expansió i cargols d'acer, segellat perimetral de junts mitjançant
un cordó de silicona neutra, accessoris i rematades.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació de la reixeta.
Resolució de les unions al parament. Segellat de junts perimetrals.
Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar,
mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P -

121,65 8,000 973,20
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5)

11 IVN100B m² Reixa de ventilació de lames fixes d'acer galvanitzat, amb plegament
senzill en els cantells de 0,90x2,00 m. Inclús suports del mateix
material, platines per a fixació mitjançant cargolat en element de
formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer, segellat perimetral de
junts mitjançant un cordó de silicona neutra, accessoris i rematades.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació de la reixeta.
Resolució de les unions al parament. Segellat de junts perimetrals.
Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar,
mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P -
6)

121,65 1,800 218,97

12 IVN100C m² Reixa de ventilació de lames fixes d'acer galvanitzat, amb plegament
senzill en els cantells de 10,80 m². Inclús suports del mateix material,
platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb
tacs d'expansió i cargols d'acer, segellat perimetral de junts mitjançant
un cordó de silicona neutra, accessoris i rematades.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació de la reixeta.
Resolució de les unions al parament. Segellat de junts perimetrals.
Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar,
mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte. (P -
7)

121,65 10,800 1.313,82

TOTAL Subcapítol 01.0E.15 63.938,34

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 17 APARELLS D'ELEVACIÓ I MITJANS DE TRANSPORT

1 PL60-3UAU u Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, per a 6 persones
(450 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 4 parades (9
m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat
corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer
inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica
d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana (P - 110)

25.550,92 1,000 25.550,92

TOTAL Subcapítol 01.0E.17 25.550,92

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 19 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 PM32-DZ3Y u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, cromat, amb suport a paret (P - 122)

73,19 23,000 1.683,37

2 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 123)

83,02 2,000 166,04

3 PM20-DG4Y u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer inoxidable, inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ),
per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i
tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P - 121)

340,64 8,000 2.725,12

4 PM17-386S u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fràgil, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 118)

20,17 4,000 80,68

EUR
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5 PM18-385Z u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de
protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a
l'interior (P - 119)

58,65 4,000 234,60

6 PM18-38Z0 u Sirena piezoelèctrica de llampecs òptics, per aplicacions exteriors.
Fabricat en ABS color vermell.Formada d'un transductor piezoelètric
d'alta efectivitat i leds d'alta lluminositat. Disposa de dos leds
d'actuació intermitent. Connexions per sirena i flash separades,
programable en funció del tipus de senyal de la font d'activació
mitjançant 4 jumpers. Grau de protecció IP65. Potència acústica ( 84
dB a 3m ). Consums 250 mA. Dos tipus de so.Temps de funcionament
i cicles preestablerts i seleccionables mitjançant jumpers per
adaptar-los a les necessitats de la població. Alimentació a 24V ( inclou
mòdul conversió de tensió 24 a 12 V ). Dimensions 330x190x90 mm (P
- 120)

147,91 1,000 147,91

7 PM15-4ICY u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície,
muntat superficialment (P - 117)

51,12 80,000 4.089,60

8 PM11-38Z0 u Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços no ampliables
amb capacitat per bateries de 7 Ah. La central te la possibilitat de
connectar una tarjeta opcional de comunicació per permetre el control
remot i la integració amb altres sistemes. La central disposa d'un teclat
que permet la personalització de l'idioma, un display de 4x40 caracters
oferint la informació necessària a base de menus. També disposa de
leds d'estat i 20 leds d'alarma i averia de les diferents zones. La
central pot instal·lar-se en xarxa amb altres centrals i repetidors Inclou
bateria de 12 V 7 Ah del tipus plom àcid. (P - 114)

1.356,83 1,000 1.356,83

9 PM13-8D2P u Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300,
muntat superficialment (P - 116)

68,41 24,000 1.641,84

10 PM10-38Z0 u Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma i muntada a la paret (P - 111)

699,92 1,000 699,92

11 PMS0-6Z0D u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit
sobre parament vertical (P - 126)

6,58 44,000 289,52

12 PMS0-6Z0A u Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de
làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical
(P - 124)

5,60 6,000 33,60

13 PMS0-6Z0B u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual,
rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva,
col·locat adherit sobre parament vertical (P - 125)

6,66 29,000 193,14

14 PG8Z-HDZ0 m Cable apantallat flexible lliure d'halògen. Conductor 2x1,5 mm2 de Cu
pulid flexible classe 5 segons norma EN 60228. Aïllament de
Poliolefina LSOH. Colors vermell i negre. Pantalla de cinta d'alumini
Mylar al conjunt amb cobertura 96 % sw RFI. Fil de drenatge a
pantalla per connexió a terra. Coberta exterior de Poliolefina EVA
LSZH (AS) ignífuga. Color exterior Vermell. Rmax 13,2 ohms/km. (P -
86)

2,03 1.220,000 2.476,60

15 PG2P-6T0P m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 77)

4,95 1.200,000 5.940,00

16 PG13-E32M u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau
de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 68)

24,69 30,000 740,70

17 PM11-381Z u Mòdul monitor analògic amb aïllador incorporat de 2 zones
convencionals, permet la connexió de fins 20 detectors convencionals
i/0 32 polsadors convencionals per zona. Discrimina entre alarma de
detector i polsador. Ocupa dues direccions del llaç. Necessita
alimentació auxiliar de 24 Vcc. Inclou leds indicadors d'estat. Connexió
mitjançant regletes extraibles de fins 2.5 mm2 de secció. Possibilitat
de ser instal·lat a carril DIN o muntatge pla a paret. (P - 112)

133,19 4,000 532,76

18 PM11-382Z u Bateria 12 V Plom-Acid . Capacitat 7Ah (P - 113) 20,00 4,000 80,00

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.0E.19 23.112,23

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 21 EQUIPAMENT

1 PC16-5NMI m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 49)

72,79 1,840 133,93

2 PJ42-HA1M u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310
mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 107)

39,13 2,000 78,26

3 PJ41-HA1R u Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 106)

145,94 2,000 291,88

4 PBBF-DUKV u Placa circular per a senyals de trànsit (Gàlib 3,10m), d'acer galvanitzat
i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora,
fixada mecànicament (P - 48)

29,75 1,000 29,75

TOTAL Subcapítol 01.0E.21 533,82

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0E EDIFICACIÓ

Subcapítol 29 PROTECCIÓ PATRIMONIAL

1 PP83-HAZ0-B u Caixer automàtic complet MEYPAR
Pantalla 21.5” TOUCH SCREEN (Tàctil).
Escàner de codi de barres 2D.
Sistema operatiu Windows.
SGBD Microsoft SQL-SERVER.

Caixer automàtic ADVENTA EURO
Opció interfònia CONNECTA IP ADVENTA CAIXER
Opció Llector abonats ADVENTA CAIXER
Pagametn amb TC EMV /CONTSCTLESS
Opció EMV INGENICO V4 (LECT+PINPAD+CONT) CAIXER billeter
Opció billeter MSM plàstic EURO CAIXER ADVENTA

Grup centre de control
PC de gestió amb funció cobrament manual
Central gestió PC + funció cobrament manual ADVENTA
Telèfon IP sobretaula centre de control
Adaptador VOIP Línia telefònica CONNECTA IP

Grup llicències de gestió completes
Programa d'informes TVI inclòs
Llicència PROGRAMARI GESTION mey_NET
Llicència CAIXA MANUAL TPV mey_NET
Llicència USER TERMINAL mey_NET (P - 138)

17.984,66 2,000 35.969,32

2 PP83-HAZ3-B u Barrera automàtica per a vehicles, amb un pal de fins a 4,5 metres i un
temps de maniobra de 4 a 9 s. El pal disposa de goma protectora.
Equipada amb llaç magnètic .Totalment instal·lada.
Detector magnètic 12-24VAC/DC
Barrera automàtica ADVENTECH PRO 4,5MAX
Braç barrera articulat 4 MTS
Kit articulació braç barrera ADVENTECH
Sòcol ancoratge sèrie TECH/ENGINYA/ADVENTA
Lllaç magnètic

5.579,50 2,000 11.159,00

EUR
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Grup cambres lectores de matricula equips all in one a totem
antivandàlic totalment integrat al sistema sense necessitat de servidors
intermedis

Lectore de matricules per a via d'entrada
Equip lector matricules totem COMPACT (2-6MTS)

Lector de matricules per a via de sortida inclou - accés i sotides
d'abonats mitjançant matricula sortida ticketless per a rotació
Equip lector matricules totem COMPACT (2-6MTS) (P - 139)

3 PP83-HAZ5-B u Terminal que valida el tiquet del codi QR. Si l'operació de lectura és
correcte aquest terminal acciona l'opertura automàtica de la barrera de
sortida amb que s'associa.
Detector magnètic 12-24VAC/DC
Lector tiquets sortida ADVENTA PRO
Opció TFT 7´´ entrada sortida ADVENTA
Lector abonats integrat
Opció lector abonats ADVENTA PRO ENT/SAL
Intefònia IP per a equips
Opció interfònia connecta IP ADVENTA PRO ENT/SAL
Kit obertura barrera mb connecta IP (BKP)
Kit obertura porta a barrera
Sòcol ancoratge sèrie TECH/ENGINYA/ADVENTA
Llaç magnètic (P - 140)

4.023,50 1,000 4.023,50

4 PP83-HAZ7-B u Terminal que emet i dispensa a l'usuari un tiquet de codi QR. Si
l'operació és correcte aquest terminal acciona l'obertura automàtica de
la barrera d'entrada.
Detector magnètic 12-24VAC/DC
Emissor tiquets entrada ADVENTA PRO
Opció TFT 7´´ entrada sortida ADVENTA
Escaner per a lectura de productes
Opció escaner FACE UP ADVENTA PRO ENT/SAL
Lector abonats integrats
Opció lector abonats ADVENTA PRO ENT/SAL
Interfònia IP per a equips
Opció interfònia ADVENTA PRO ENT/SAL
Kit obertura barrera amb connecta IP (BKP)
Kit obertura porta a barrera
Kit per control cartell ´´P´´ exterior
Kit control rètol ´´P´´
Sòcol ancoratge sèrie TECH/ENGINYA/ADVENTA
Llaç magnètic (P - 141)

5.248,65 1,000 5.248,65

5 PPA0-HAZ0-B u Disc dur S-ATA de 4 TB DS-4TBWD-PURPLE (P - 143) 145,80 1,000 145,80

6 PPA0-HAZ5-B u Video gravador NVR de 16 ch compatible amb càmeres de fins a 8
Mpx DS-7616NI-K2 (P - 145)

288,00 1,000 288,00

7 PPA0-HAZ2-B u Càmera Mini-Domo IP 4 Mpx, LED EXIR 40 m DW-2CD2743G2-IZS
(P - 144)

318,00 10,000 3.180,00

8 PP44-663N m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
132)

1,41 350,000 493,50

9 PP27-BXOZ-B u Grup lectors per a accessos de vianants
Lector passant peatonal ADVENTA ONLINE sense teclat
Interfònia CONNECTA IP ADVENTA (peatonal) (P - 131)

2.130,00 2,000 4.260,00

10 PM11-389Z-B u Font d'alimentació SPD24 24 Vcc 60 W (2,5 A) C.DIN (P - 115) 150,00 2,000 300,00

11 PP83-HAZ9 u Lector de tarjetes de codi de barres. Si la validació és correcte obre la
porta d'accés de persones. (P - 137)

180,42 2,000 360,84

12 PP7A-6SB7 u Switch 10/100 Ethernet de 8 ports, muntat superficialment (P - 135) 67,41 1,000 67,41

13 70500011 u Servei muntatge i posada en marxa (P - 2) 3.084,00 1,000 3.084,00

14 PP71-7AZ1 u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 8
unitats, amb capacitat fins a 12 llocs de treball, per a xarxa de
categoria 6 U/FTP, xassís rack 10'', de 450 x 350 x 200 mm
aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre

574,89 1,000 574,89

EUR
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securitzat amb pany i clau, col·locat (P - 134)

TOTAL Subcapítol 01.0E.29 69.154,91

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ

Capítol 0Z PARTIDES ALÇADES

1 PPA000SS PA Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 142)

4.000,00 1,000 4.000,00

2 PPAURP10 PA Partida alçada d'abonament íntegre d'ajudes de ram de paleta a
instal.lacions en general, carga, descarga i transport de material. (P -
146)

2.500,00 1,000 2.500,00

3 ZZZ00003 PA Partida alçada mobiliari de suportació (taula videos sala control) (P -
148)

600,00 1,000 600,00

4 ZZZ00004 PA Partida alçada per assumir instal·lació elèctrica companyia (P - 149) 2.000,00 1,000 2.000,00

5 ZZZ00005 PA Partida alçada per assumir instal3lació elèctroca d'empergencia
companyia (P - 150)

1.157,79 1,000 1.157,79

6 ZZZ00006 PA Partida alçada proves de qualitat  (P - 151) 500,00 1,000 500,00

7 ZZZ00007 PA Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,1 (P - 152)

1.200,00 1,000 1.200,00

TOTAL Capítol 01.0Z 11.957,79

(*) Branques incompletes

EUR
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NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.0E  EDIFICACIÓ 407.063,43

Capítol 01.0Z  PARTIDES ALÇADES 11.957,79

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ 419.021,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

419.021,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost APARCAMENT SOTERRAT PÚBLIC A MOIÀ 419.021,22

419.021,22

euros
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