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MEMÒRIA 

DD. DADES GENERALS. 

DD 1. Identificació i objecte del projecte. 

 
 Títol del projecte. 

PROJECTE TÈCNIC DE REFORMA DE LOCAL PER A OFICINES MUNICIPALS I DE LA COMU,  

Objecte de l’encàrrec. 

La principal finalitat del present projecte és descriure els treballs necessaris per la implantació 
d’oficines municipals i de la Societat Municipal d’habitatge (COMU) de Sant Quirze del Vallés, al 
local situat a la planta baixa de l’edifici ubicat al numero 72 de l’Avinguda de Pau Casals a Sant 
Quirze del Vallés.  

En segon lloc servir com a documentació per poder licitar el contracte per l’execució de les obres en 
el local esmentat. I finalment procedir a la tramitació de la llicència d’activitats corresponent 
(Llicència d’activitats ambientals que es tramitarà amb un projecte d’activitats posterior). 

 Situació. 

Pis: Planta Baixa 
Adreça: Avinguda Pau Casals, 72 Local A 

Municipi: Sant Quirze del Vallés 
Codi postal: 08192 

Referència cadastral: 3685005DF2938N0002ZR 
 
 

DD 2. Agents del projecte. 

 Promotor. 

Titular: AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÉS 
NIF: P-0823800-H 

Representant Sra. Elisabeth Oliveras Jorba 
DNI 33891345V 

Com a: Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
Adreça: Plaça de la Vila, 1 

Població : Sant Quirze del Vallés 
Codi Postal: 08192 

 
 Projectista. 

Nom : Anna Moreno Duran 
Edurne Arrondo Vila 

En qualitat de : Arquitectes Tècniques Municipals  
NIF: 35047672L 

46872450Z 
Telèfon : 937216800 

E-mail : anna.moreno@santquirzevalles.cat 
edurne.arrondo@santquirzevalles.cat 
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DD 3. Relació de documents complementaris, projectes parcials. 

Document Autor 
Declaració responsable d’activitat Jordi Sunyer  

Enginyer Municipal 
Estudi Energètic Energea Enginyeria en Eficiència Energètica S.L. 
  

 
DD.4  Avantprojecte  

 La base de referència per a la redacció d’aquest projecte, és la Memòria, plànol i pressupost 
proporcionats per la empresa municipal COMU Sant Quirze del Vallès, SL. De promoció de 
l’habitatge públic al municipi i futura destinatària de part de les oficines. 

 
 
MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 

MD 1. Informació prèvia: Antecedents i condicionants de partida. 

 Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec. 

El present projecte és encarregat a l’Àrea de Territori, Ecologia Urbana i Espai Públic de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, i té com a finalitat l’adequació del local per a la instal·lació 
d’oficines municipals i de la COMU (Societat Municipal d’habitatge Comu Sant Quirze del Vallès, SL), 
amb les següents premisses:  

- Per les dimensions del local i les necessitats de llocs de treball de la COMU sembla adequat pensar 
en incorporar un altre servei municipal (encara per definir) en el mateix local. 

- Necessitat de disposar de dos despatxos independents, un per a cada servei. 
- Disponibilitat de dues sales de reunions, una amb capacitat per a fins a 15 persones, i l’altre de 

dimensions més reduïdes. 
- Disposar d’una zona de recepció per poder fer atenció ciutadana. 
-  Necessitat d’un espai de descans pels treballadors. 

 
L’alçada del local des del paviment actual fins a sostre estructural es de 4,25 m. amb un cel ras a 
3,74 m d’alçada. Es tracta d’un local rectangular amb tres façanes exteriors a est, nord i oest, i un 
paviment que limita amb el forjat de l’aparcament de l’edifici plurifamiliar. Únicament el sostre del 
local limita amb habitatges, i per tant local calefactat, donat que la quarta façana, la que dona al 
vestíbul de l’edifici s’ha de considerar energèticament com un local sense climatitzar. 
Totes les fusteries que conformen la major part de les façanes actuals són de bastiment d’alumini 
sense trencament de pont tèrmic i vidre senzill.  
Aquestes circumstàncies inicials fan que les consideracions envers l’acompliment del DB-HE del CTE 
s’hagin de tractar amb especial atenció, mirant de minimitzar al màxim les transmitàncies dels 
tancaments, i minimitzar el volum d’aire interior tot abaixant l’alçada del cel ras. 
 

 Marc legal. 

El present Projecte Tècnic s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable, tant d’àmbit 
estatal, d’àmbit autonòmic com d’àmbit local. 

L’edifici està en sòl urbà i que el planejament actual qualifica com zona 4B de Blocs aïllats amb ús 
predominant d’habitatge plurifamiliar, amb comerços i serveis a planta baixa. 

Aquesta parcel·la es troba inclosa en l’UA-4-3. 
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 Preexistències e informacions prèvies. 

L’actuació es realitzarà a la planta baixa de l’edifici, Local A, situat al núm. 72 de l’Avinguda de Pau 
Casals. L’edifici també disposa d’un accés per l’entrada de vehicles a l’aparcament pel carrer 
Moreneta i pel carrer Barcelona, i una sortida al pati –terrassa situat a sobre de l’aparcament. 
El local te una superfície total construïda de 210,10 m2 . 
Consta una primera proposta de distribució i valoració corresponent, feta per la COMU. 
També s’ha encarregat un estudi d’avaluació energètica realitzat per l’enginyeria Energea, inclòs a 
l’Annex 4. 
 

MD 2. Descripció del projecte. 

 
 Descripció general de l’edifici. 

La finca on es situa l’edificació és de planta rectangular. 
Els paràmetres d’edificació definits per la norma del Pla General no s’alteren. L’edificació existent 
es troba en una zona urbana ja consolidada, amb totes les infraestructures, entorn, vials i 
subministres d’instal·lacions totalment condicionades. És un bloc d’habitatges plurifamiliar, 
compost per planta baixa i 3 plantes pis més altell amb dues plantes soterrani destinades a 
aparcament. Els espais en planta baixa estan destinats a locals comercials i/o oficines i l’accés al 
vestíbul que comunica amb l’escala de veïns i ascensor. La planta d’aparcament ocupa tota la 
parcel·la i en planta baixa la part que dona al carrer Barcelona es converteix en una terrassa d’ús 
públic. En la resta de plantes primera, segona i tercera es distribueixen els habitatges a raó de 6 per 
planta i en la quarta planta a raó de 4 habitatges amb altell. L’edifici disposa de totes les 
instal·lacions de subministrament (aigua, gas, electricitat, i de telecomunicacions) i d’evacuació de 
sanejament. 
El local actualment és un espai rectangular, diàfan amb una petita zona destinada a magatzem i 
bany. El paviment és ceràmic i el cel ras de plaques prefabricades sobre entramat vist. Les fusteries 
exteriors són d’alumini, senzilles, sense trencament de pont tèrmic i amb vidre senzill. Hi ha un 
quadre elèctric i una instal·lació de llumeneres fluorescents repartida de forma homogènia en el 
fals sostre. La instal·lació d’aigua es localitza al bany i només és aigua freda. 
A la façana exterior del pati posterior hi ha una estructura que suportava els equips de climatització 
de l’antic llogater. 
 
El projecte que es vol dur a terme, consisteix en el la implantació d’oficines a local de la planta 
baixa de l’edifici. La intervenció a realitzar serà dins la part privativa de l’immoble. Es mantindran 
les obertures actuals de façana tot i que la superfície vidriada actual s’ajustarà als requeriments 
d’eficiència energètic i s’alternaran amb panells amb aïllament incorporat . Tampoc s’intervé sobre 
els elements estructurals de l’edificació, ni als espais comuns de la finca. 
 
El local comercial resultant que es vol crear, compleix amb els paràmetres d’accessibilitat establerts 
al Document Bàsic de Seguretat i d’Utilització i Accessibilitat (SUA) del Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE) i del Decret d’accessibilitat 135/1995. Tanmateix, compleix amb els paràmetres de seguretat 
en cas d’incendi establerts al Document Bàsic de Seguretat en cas d’incendi (SI) del Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE).  
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 Justificació del compliment de la normativa urbanística. 

L’edificació està situada a l’Avinguda Pau Casals, 72 de Sant Quirze del Vallès. Segons dades 
cadastrals l’edifici va ser construït l’any 2004. 

Segons el PGO  l’edifici es troba en Sòl urbà zona 4B d’habitatge plurifamiliar on els usos 
predominants és l’habitatge plurifamiliar però on també estan permesos el us comercial, Oficines i 
dotacional comunitari (administratiu) com és el cas que ens ocupa. 

 
 Descripció del local  

 
Descripció i identificació: 
La superfície construïda d’intervenció, afecta principalment als espais interiors, però també 
proposa una substitució dels tancaments vidrats del local  per millorar-ne el comportament 
energètic del local. 

Superfície construïda d’actuació: 210,10 m2 (PLANTA BAIXA) 
Superfície útil d’actuació: 197,13 m2 (PLANTA BAIXA) 
 

 
 Quadre de superfícies útils de la proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actuacions previstes són les definides en el punt MD.4 relacionant per sistemes les deferents 
parts en les que es preveu la intervenció. 

 
 Classificació de l’activitat a desenvolupar. 

 Activitat administrativa (oficines) 

Segons la Llei 16/2015, de 21 de juliol de simplificació administrativa de l’Administració de la 
Generalitat, aquesta tipologia d’activitat estan classificades com a : 
 
Activitat en règim de declaració responsable (superfície inferior a 500 m2) Annex I codi 821 CCAE 
Per tractar-se d’una activitat Innòcua 

Zona  Superfícies útils ( m2) 

Zona treball 77,93 

Despatx 1 9,68 

Despatx 2 9,30 

Reunions 1 20,27 

Reunions 2 11,20 

Recepció 20,48 

Accés 6,62 

Zona d’espera i atenció al públic 23,14 

Office 9,00 

Bany 5,74 

Neteja 1,50 

Distribuïdor 2,27 

TOTAL 197,13 
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MD 3. Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici. 

 
 Condicions de funcionalitat de l’edifici. 

Condicions d’accessibilitat: El nou local que es crea, compleix amb tots els requeriments 
d’accessibilitat que estableix al Codi Tècnic de l’Edificació Document Bàsic de Seguretat i 
d’Utilització i Accessibilitat (SUA). El canvi d’ús es dur a terme al local existent, situat a la planta 
baixa amb accés directe des del carrer. Per tant l’itinerari és accessible segons el CTE DB SUA. 
 
Tots el apartats del CTE DB SUA, queden justificants en l’apartat Seguretat d’utilització i 
accessibilitat. 

 
 Seguretat estructural. 

En cap cas es modifiquen les condicions de fonamentació existents, per tant no és necessari un 
estudi geotècnic. Ni tan sols s’augmenten les càrregues i/o empentes de l’edifici en general. El nou 
local, situat en planta baixa, no modifica en cap moment l’estructura de l’edifici. 
 
Ens trobem en un edifici on l’estructura vertical està formada per pilars de formigó armat de secció 
rectangular i l’estructura horitzontal son sostres bidireccionals (reticular) de formigó armat amb 
cassetons de formigó prefabricat i nervis de formigó in situ. 
 

 Seguretat en cas d’incendi. 

La proposta del nou local, compleix amb les condicions de seguretat en cas d’incendi establertes en 
les Document Bàsic SI del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE DB SI). 
 
A continuació es justifiquen cada un dels apartats relacionats amb les condicions de seguretat en 
cas d’incendi: 
 
SI 1 Propagació interior: El local està dins del sector d’incendi que conforma l’edifici, donat que l’ús 
principal de l’edifici és Residencial i la superfície de l’establiment no supera els 500m2. En quant a 
la seva classificació, el nou local no disposa d’espais de risc especial. No existeixen espais ocults ni 
passos d’instal·lacions afectats per les sectoritzacions.  
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La reacció al foc dels elements constructius i decoratius, de les zones d’oficines, el revestiments en 
sostres i parets seran C-s2,d0 i el terra EFL, 
Els revestiments que preveu el projecte són pel cel ras, panells heraklith d’encenalls de fusta 
cimentada amb magnesita i pel paviment una linòleum de 2,5 mm. 
La classificació a foc d’aquest materials és: 
Heraklith : A2-s1, d0 

 Linòleum : Cfl-s1, G, CS*** 
 
SI 2 Propagació exterior:  
 
MITJANERES I FAÇANES: EI 120  
No hi ha risc de propagació horitzontal. El risc de propagació vertical queda limitat perquè la 
configuració constructiva es troba per sobre dels límits establerts al CTE db si 2 (franja 1m ei60 
mínim). 
Reacció al foc materials d’acabat façana amb sup. >10% mínim b-s3, d2 (fins a una alçada de 3,5m) 
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L’alçada total de la façana és de 15,50 m. per aquesta raó el material d’aïllament que es col·loqui a 
façana haurà de tenir un comportament a foc : C-s3,d0  
La llana de roca : A1- (incombustible i per tant no produeix ni fum ni gotes inflamables) 
 
 
SI 3 Evacuació del ocupants: 
 
OCUPACIÓ PREVISTA 
 
Càlcul d’ocupació 
Zones 

Superfície Ocupació 
(m2/pers) 

Persones 

Zona d’Oficines 148,86 10 14,88 
Vestíbuls i zones d’ús públic 29,76 2 14,88 
Bany 5,74 3 1,91 
Ocupació total prevista tenint en compte la simultaneïtat 30  
 
 
El local disposa de dues sortides al mateix nivell de la planta baixa, una a l’Avinguda de Pau Casals i 
l’altre a un pati interior d’illa, per tant es compleix la limitació de:  Recorreguts d’evacuació < 50m. 
 
Es podria considerar una sola sortida d’emergència ja que el local compleix els requeriments de la 
1a part de la taula 3.1 CTE DB SI 3 
 
Dimensionat de elements d’evacuació segons taula 4.1. l’amplada de portes i passos ha de ser  
A> P/200 > 0,80m, sent P el número de persones previst. Per tant : 30/200=0,15m>0,80m.  
L’amplada de la fulla de tota porta del local, no pot ser inferior a 0,80. 
 
La senyalització dels elements d’evacuació serà d’acord amb la normativa d’aplicació CTE DB-SI. 
No és necessari el control de fums d’incendi, segons CTE DB SI. 
 
 
SI4 Detecció, control i extinció d’incendis: el nou local disposarà dels equips necessaris 
d’instal·lacions d’extinció d’incendis. (extintors), a 15 m de recorregut , des de l’origen de la 
evacuació.  
 
SI 5 Intervenció dels bombers: L’emplaçament del nou local garantirà les condicions d’aproximació 
i entorn i l’accessibilitat a través de la façana, per facilitar la intervenció dels bombers en cas 
d’incendi, segons requeriments: 
Amplada carrer: 12,00 m. 
Alçada lliure:  carrer descobert 
Distància fins a l’accés de l’edifici: 0,00 m. 
Pendent del carrer:  0-5% (4,7%) 
Resistència paviment: apte per a trànsit rodat. 
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SI 6 Resistència al foc de l’estructura: La resistència al foc de l’estructura inclosa els sostres de 
bigues i els pilars serà de R90 pels pilars, considerant d’una banda que s’està actuant sobre un local 
que pertany a un edifici que de per si ja acompleix amb la normativa relativa a la protecció contra 
incendis. No s’està intervenint sobre l’estructura; tot i així els pilars són de formigó in situ i per tant 
la seva secció ha de ser de 25 x 25 cm amb un R90 i els sostres son fets in situ i bidireccionals de 
formigó s’han suposat un nervi d’amplada 100 mm i una distància mínima de 30 mm amb el que 
obtenim una REI 60. 
 
 

 

 Seguretat d’utilització i accessibilitat. 

La proposta del nou local, compleix amb les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat 
establertes en les Document Bàsic SUA del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE DB SUA). 
 
A continuació es justifiquen cada un dels apartats relacionats amb les condicions d’utilització i 
accessibilitat: 
 
SUA 1 Seguretat en front al risc de caigudes:  
El nou local té un paviment homogeni en tot el local classe 1  
El tipus de paviment proposat de linòleum està classificat com a Classe 1. 
El paviment del bany i l’office serà linòleum de Classe 2. 
El pavimento del vestíbul d’accés al local serà una catifa de coco Classe 2. 
 
No hi ha juntes al paviment amb un ressalt superior a 4mm 
 
SUA 2 Seguretat en front al risc d’impacte i al risc d’atrapament: l’alçada lliure és de 2,60m en la 
major part del local. La porta corredissa que s’instal·larà dins el local va inserida a l’envà i portarà 
els sistemes de seguretat anti atrapaments. 
La doble porta d’accés, des de l’Avinguda Pau Casals, és vidriada sobre perfileria d’alumini i el seu 
sentit d’obertura és cap a l’interior del local. 
Quan als tancaments vidrats de les dues façanes (E i W) sempre disposaran de un vidre laminat a la 
cara exposada, interior i exterior.  
 
SUA 3 Seguretat en front al risc d’empresonament: el nou local que es genera compleix amb el 
requeriment. 
 
SUA 4 Seguretat en front al risc causat per il·luminació inadequada: el nou local que es genera 
compleix amb el requeriment. Il·luminància mínima de 20 lux en zones exteriors i 100 lux en zones 
interiors. Es proposa un sistema d’il·luminació per leds que reguli en nivell en funció de la llum 
natural i integri l’enllumenat d’emergència. 
 
SUA 5 Seguretat en front al risc causat per situacions amb alta ocupació: el local no està inclòs 
dins del grup al que es refereix pel tipus d’ús, per tant no és d’aplicació. 
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SUA 6 Seguretat en front al risc d’ofegament: no és d’aplicació. 
 
SUA 7 Seguretat en front al risc causat per vehicle en moviment: no és d’aplicació. 
 
SUA 8 Seguretat en front al risc causat per l’acció d’un llamp: no és d’aplicació, ja que el 
procediment de verificació Ne (freqüència esperada d’impactes) és menor que Na (risc admissible). 
 

 
 
Salubritat 
 
La proposta de nou local, compleix amb les condicions de salubritat establertes en les Document 
Bàsic HS del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE DB HS). 
 
A continuació es justifiquen cada un dels apartats relacionats amb les condicions de salubritat: 
 
HS 1 Protecció en front la humitat: la reforma que es planteja compleix amb els criteris fixats en 
aquests apartat. Tota la seva justificació va justificada a continuació en la memòria constructiva del 
present projecte.  
 
HS 2 Recollida i evacuació de residus: la seva aplicació és per edificis d’habitatges de nova 
construcció, per tant, no és d’aplicació. 
 
HS 3 Qualitat de l’aire interior: a l’edifici es respecten les característiques originals de les façanes 
tant principals com de les façanes dels patis interiors. La distribució de la planta fa que puguem 
garantir una ventilació creuada, per una correcta ventilació de tots els espais interiors i per a que la 
qualitat de l’aire sigui favorable. Es preveu en la climatització un recuperador entàlpic estàtic amb 
un cabal de 1000 m3/h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb recuperador i sonda  de CO2 
amb sistema bypass amb sensor de temperatura o entalpia exterior i interior, per poder realitzar 
refrigeració per free-cooling i les renovacions d’aire necessàries per la salubritat de les persones. 
 
HS 4 Subministrament d’aigua: el nou local que es genera, complirà amb els requeriments que fixa 
aquest apartat, en quan a la qualitat de l’aigua, a les característiques dels materials. Disposarà de 
sistemes antiretorn en aquells llocs on sigui necessari. Complirà amb les condicions mínimes de 
subministra, i amb els criteris de manteniment. L’esquema general de la instal·lació d’aigua serà el 
de comptador general únic, segons l’esquema de la figura 3.1 del CTE, amb tots els elements propis 
que composen la instal·lació, segons fixa el CTE. La instal·lació d’aigua per sota de qualsevol 
instal·lació elèctrica o de telecomunicacions anirà separada a 30cm. La separació a instal·lacions de 
gas serà de 3cm. Les canonades de consum humà aniran pintades de color blau o verd fosc.  
 
HS 5 Evacuació d’aigües: el projecte incorpora tota la xarxa de sanejament necessària per 
desaiguar les aigües negres o grises del lavabo. El pendent dels desguassos dels aparells sanitaris, 
serà com a mínim del 1,5% en tot el seu recorregut fins al baixant. Tots els aparells sanitaris 
disposaran de sifó individual per evitar la transmissió d’olors des de la xarxa de sanejament a 
l’interior de l’habitatge. 
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 Protecció contra soroll. 

La proposta del nou local, compleix amb les condicions de protecció contra el soroll establertes en 
les Document Bàsic HR del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE DB HR). 
 
Tota la documentació necessària pel seu desenvolupament es justificarà en la declaració 
responsable de l’activitat.  
 

 Estalvi d’energia. 

La proposta de nou local, compleix amb les condicions d’estalvi d’energia establertes en les 
Document Bàsic HE del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE DB HE). 
L’estudi energètic que avalua les condicions inicials (veure documentació Annexa) proposa una 
millora de les condicions incidint sobretot en la substitució dels tancaments vidrats de façana, en la 
baixada del cel ras a una cota a 2,60 m, per reduir el volum a climatitzar. Quan a les fusteries 
actuals, son de perfileria d’alumini, sense trencament de pont tèrmic i tenen una U = 5,70 W/mk; i 
un factor solar Fs= 0,68. 
 
 

 
Resultats obtinguts de l’estat actual 

 
El fet de substituir aquestes finestres per unes de PVC i vidre amb cambra proporciona uns valors : 
U= 2,70 W/mk pel vidre amb cambra de 15 mm 
U= 3,23 W/mk pel bastiment de PVC amb trencament de pont tèrmic 
Fs = 0,73 
 
Amb aquesta mesura i reduint l’alçada del cel ras es passa d’una qualificació energètica C en quant 
a consum d’energia primària no renovable = 128,69 kWh/m2any; una qualificació B en quant a 
emissions de Diòxid de Carboni = 22,00 kWh/m2any. 
 
La transmitància de l’envolupant tèrmica en el cas de obres de reforma s’han d’avaluar només per 
aquells elements que es substitueixen , incorporen o modifiquen substancialment. 
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En el cas que ens ocupa ens fixarem en les fusteries que es substitueixen per unes noves. El valor 
límit que determina el CTE per a la zona climàtica C2 que és la que ocupa Sant Quirze del Vallès és 
un U lím. = 2,1 W/m2K (Taula 3.1.1.a – HE1 : Valors límits de transmitància tèrmica) 
 
Els valors de la fusteria proposada no arriben a 2,10 W/m2k però queden molt a prop  respecte del 
valor inicial que estava en 5,70 W/m2k. 
 
Els resultats de la qualificació energètica un cop aplicades les millores proposades és una C amb un 
consum de 128,69 KWh/m2any en consum d’energia no renovable, i una B en emissions de diòxid 
de carboni amb un valor de 22,00 KgCO2/m2any. Tal com es pot consultar en el estudi energètic de 
l’Annex 4. 
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MD 4. Descripció dels sistemes que composen l’obra. 

Treballs previs. 
- Desmuntatge de les fusteries de façana  
- Enderroc dels envans i paredons de la zona de serveis i cel ras de tota la planta 
- Obertura de rases al paviment per pas d’instal·lacions elèctriques necessàries 
- Desmuntatge d’aplacats de pilars. 

 
Sustentació. 
No hi ha condicionants de l’entorn dels solar ni de possibles preexistències.  No s’actuarà sobre la 
fonamentació existent, no es creen elements de contenció. 
 
Sistema estructural. 
Els elements estructurals que conformen l’edifici existents, són els següents: L’estructura horitzontal està 
formada per sostre bidireccional de formigó in situ amb cassetons de formigó prefabricat; l’estructura 
vertical és de pilars i murs de formigó in situ. Referent al compliment de l’article 1287 de les Ordenances 
Metropolitanes de l’edificació, on s’estableixen els documents complementaris que s’han d’aportar, en el 
cas de projecte d’obra o reforma d’un edifici, el present projecte no modifica en cap moment l’estat de 
càrregues de l’edifici, per la qual cosa no es necessària la corresponent documentació. Les parets de 
tancament amb el vestíbul de l’edifici se suposa de totxo perforat ceràmic de 15 cm. de gruix. 
 
Sistema d’envolupant i acabats exteriors. 
 
La façana corresponent a l’Avinguda de Pau Casals, queda endarrerida respecte a l’alineació de carrer per 
l’existència d’uns balcons correguts que conformen una porxada en planta baixa. La façana combina aplacat 
de pedra calcària amb tancament vidrat sobre fusteria d’alumini de color fosc (marró). El local limita al nord 
amb l’espai d’accés a la terrassa sobre l’aparcament i l’edifici de la Patronal (equipament municipal). A sud 
amb la caixa d’escala i ascensor de l’edifici d’habitatges, a l’est amb la terrassa damunt de l’aparcament i a 
oest amb el vial Av. Pau Casals. Només les façanes est i oest tindran obertures vidrades. 
La proposta de substituir els tancaments actuals es justifica perquè la seva eficiència energètica és molt 
dolenta (pot consultar-se l’estudi energètic en la documentació annexa). Es proposen nous tancaments de 
PVC i vidre amb cambra d’aire amb incorporació de vidre baix emissiu en la façana est. La nova alçada 
proposada de cel ras a 2,60 obliga a reduir la dimensió del forat de façana i en aquest espai es disposarà de 
panell amb aïllament de llana de roca incorporat amb acabat exterior de fibrociment o alumini i 
interiorment amb xapa pre-lacada o placa de guix laminat.. 
 

- Subministrament i col·locació de noves fusteries de PVC a Av. Pau Casals i pati interior d’illa. 
 
Sistema de compartimentació i acabats interiors. 
Les distribucions interiors, que afecten al local d’office i lavabo es faran amb cartró guix sobre perfileria i les 
divisòries que conformaran els tancaments de despatxos i sales de reunions es faran amb mampares de 
taulell aglomerat acabat amb post format. La resta de divisòries les formaran els armaris del mateix 
material de les mampares. La zona del bany té un acabat d’enrajolat. El paviment interior és de linòleum 
sobre una capa anivelladora per regularitzar l’actual enrajolat. 

- Construcció de nous envans de distribució amb sistema de guix laminat i perfils conformats en fred 
d’acer galvanitzat. 

- Paviment de linòleum 
- Cel ras de plaques d’encenalls de fusta sobre perfileria galvanitzada i guix laminat. 
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Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis. 
L’abast de la intervenció es realitza en l’entitat existent pel canvi d’ús a local. 
 

Instal·lació de sanejament:  

La xarxa horitzontal dissenyada garanteix la recollida de les aigües pluvials i negres, conduint-les a la xarxa 
general de clavegueram del municipi. El traçat dels baixants de desguassos s’ha dissenyat per a ser el més 
senzill possible per aconseguir una fàcil circulació per efecte de la gravetat. Tots els aparells sanitaris 
disposen de sifó individual. Els diàmetres mínims de connexió per a cada aparell són:  
  - lavabo  40mm 

- pica  40mm 
- vàter  110m 
 

Instal·lació fontaneria: 

La instal·lació d’aigua freda per l’abastiment del nou local ja existeix. Els recorreguts horitzontals per 
l’interior del local son mínims, disposant de clau de pas a l’entrada del nucli humit i clau general de planta. 
Les conduccions estan encastades i aniran protegides amb tub de PVC per la lliure dilatació de les 
canonades i al mateix temps evitar desperfectes per contacte del material de l’obra amb la canonada. Hi 
haurà un petit acumulador d’aigua calenta pel abastiment de la pica de la zona d’office. 
 

Instal·lació elèctrica: 

La instal·lació elèctrica que alimenta als diferents punts de consum complirà amb totes les especificacions 
del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. Es 
preveu un sistema de torretes de grups d’endolls i registres encastats al terra pel pas de cablejat que 
donarà servei a tots els llocs de treball. 
Es proposa un sistema d’il·luminació per leds que en les zones pròximes als finestrals es regularan 
automàticament en funció de la llum.  
La Potència Màxima Admissible (PMA) de la instal·lació és 17,32kW, amb un IGA de IV 25A. La potència a 
contractar s’ajustarà a les necessitats de l’activitat sense superar en cap moment la PMA.  
(VEURE ANNEX 6. MEMÒRIA TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ) 
 

Instal·lació de clima: 

La instal·lació preveu un sistema d’unitats exteriors condensadores (3) interconnectades  
Unitat exterior Panasonic condensadora 3x1 LV 3Z68TBE o equivalent, d'expansió directa amb una potència 
frigorífica nominal de 6,8kW i una potència calorífica nominal de 8,5kW , amb uns coeficients d'eficiència 
energètica estacionals SEER de 8,00 (A++) i SCOP de 4,20 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, 
alimentació elèctrica monofàsica a 230V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas 
refrigerant R32, nivell de potència acústica 51 en calor/52 en fred  segons REGLAMENTO (UE) 206/2012.  
Cada unitat exterior alimentarà frigoríficament i elèctricament 3 unitats interiors tipus cassette, amb la 
capacitat tèrmica adequada a la superfície a climatitzar.  
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La ventilació es resolt amb recuperador de calor que aporta aire a cadascun de les unitats interiors – 
cassettes a través del troquelat que disposen aquests equips. L’extracció d’aire es realitzarà a través de 
reixetes a cada estància que es conduirà a través de conductes cap al recuperador de calor.  
(VEURE ANNEX 7. MEMÒRIA TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ) 
 

Instal·lació de dades informàtiques: 
(VEURE ANNEX 8. MEMÒRIA TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ DE DADES INFORMÀTIQUES) 
 

Instal·lació de Seguretat contra incendis: 
A la documentació gràfica s’especifica les mesures de SI que s’instal·laran al local. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE. 

MN 1. Edificació. 
ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ 

DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
 
INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ D'AIGUA  
S'aprova el Reglament de serveis públics de sanejament  
Decret 130, de 13/05/2003 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3894, 29/05/2003) 
(Correccio errades: DOGC 3938 , DOGC 4181 )  
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
Aclariments sobre les disposicions reglamentàries a complir en les instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al Codi Tècnic 
de l'Edificació i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els edificis.  
Instrucció 2, de 07/03/2007 ; Secretaria d'Indústria i Empresa ( Num. , ) 
 

INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA  
Sujeción a normas técnicas de las griferías sanitarias para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas, lavaderos y su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía.  
Real Decreto 358, de 23/01/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 70, 22/03/1985) 
* Normas técnicas sobre exigencias, métodos y condiciones de ensayo para la homologación de la grifería sanitaria a utilizar en 
locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos, destinada al comercio interior. Orden de 15 de abril de 1985 (BOE num. 95, 
20/04/1985) * Certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación. Orden de 12 de junio de 1989 (BOE 
num. 161, 07/07/1989) 
Aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos.  
Orden, de 14/05/1986 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 159, 04/07/1986) 
* Certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación. Orden de 14 de enero de 1991 (BOE num. 26, 
30/01/1991) 
* Derogació parcial, només per als vàters ceràmics de la norma UNE 67001:88 
* Deroga parcial per als lavabos, bidets, lavabos col·lectius i urinaris murals ceràmics de la norma UNE 67 001:2008. Real Decreto 
1220, de 17 de julio de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE núm. 187, 04/08/2009) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
Real Decreto 865, de 04/07/2003 ; Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE Num. 171, 18/07/2003) 
S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.  
Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 4185, 29/07/2004) 

 

 
AÏLLAMENT ACÚSTIC-PROTECCIÓ DEL SOROLL  
Se aclaran y corrigen diversos aspectos de la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-82 
"Condiciones acústicas en los edificios". Pasa a denominarse NBE-CA-88. [Queda derogada pel DB-
HR, però es pot aplicar fins el 25/10/2008 en que serà obligatori el DB-HR]  
Llei de protecció contra la contaminació acústica.  
Llei 16, de 28/06/2002 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3675, 11/07/2002) 
Ley del Ruido  
Ley 37, de 17/11/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 276, 18/11/2003) 
Real Decreto 1513, de 16/12/2005 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 301, 17/12/2005) 
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
Real Decreto 1367, de 19/10/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 254, 23/10/2007) 
Real Decreto 1371, de 19/10/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 254, 23/10/2007)  
Real Decreto 1675, de 17/10/2008 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 252, 18/10/2008) 
Decret 176, de 10/11/2009 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5506, 16/11/2009) 
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MN 2. Altres. 

PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES 

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.  
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971) 
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )  
Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971) 
 
Certificado final de Dirección de obras.  
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972) 
 
Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de edificación y cédula de 
habitabilidad.  
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33, 07/02/1985) 
 
RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ 

Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.  
Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994) 
Catàleg de residus de Catalunya  
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996) 
Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999) 
 
Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.  
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43, 19/02/2002) 
(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 ). 
 
Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008) 
 
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. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]  
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 
 
Residuos y suelos contaminados.  
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 
 
 
SEGURETAT I SALUT 

Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997) 
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
 
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997) 
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 ) 
 
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 244, 11/10/2007) 
 
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE Num. 311, 
28/12/1992) 
(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )  
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE 
num. 57, 08/03/1995) 
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994). Amplia el periode transitori 
establert en el Reial Decret. 
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 08/03/1995) 
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) 
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació complementària del Reial 
decret. 
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 06/03/1997) 
 
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 
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Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions 
addicionals. 
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei. 
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009) 
 
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 
 
 
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997) 
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
274, 13/11/2004) 
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 
 
CONTROL DE QUALITAT 
• Control de qualitat dels materials i unitats d'obra. 
• Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984) 
• * S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 (DOGC num. 493, 12/12/1984) 
• Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de l'edificació. 
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2226, 05/07/1996) 
 
 

 

Sant Quirze del Vallès, Juny de 2020 
 
Anna Moreno, Arquitecta Tècnica     Edurne Arrondo, Arquitecta Tècnica 
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AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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RELACIÓ DE PLÀNOLS 

 
Plànol 01 Situació i emplaçament 
Plànol 02 Planta estat actual 
Plànol 03 Secció estat actual (A-A’, B-B’) 
Plànol 04 Secció C-C’ i alçat Av. Pau Casals, estat actual 
Plànol 05 Planta enderroc i obra nova 
Plànol 06.1 Planta proposta. Distribució 
Plànol 06.2 Planta proposta. Cotes i superfícies 
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PT. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
D -  ELEMENTS COMPOSTOS

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 -  MORTERS I PASTES

D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0701821.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Tipus de ciment:   
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor   
Morters per a fàbriques:   
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça   

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5   

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.   

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.   
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.   
No s'han de mesclar morters de composició diferent.   
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat

del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.   
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.   

   
____________________________________________________________________________
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E -  ELEMENTOS UNITARIOS DE EDIFICACIÓN

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

E2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E2R540E0.

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
RESIDUS ESPECIALS:   
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Reforma de local comercial per oficines municipals i de la COMU

 Pàgina:    3

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E63 -  TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES

E635 -  TANCAMENTS DE PLAQUES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E635D116.

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

Tancament vertical mitjançant plaques formades per dues planxes d'acer amb un nucli de
material aïllant,  poliuretà, llana de roca, etc., col·locades amb fixacions mecàniques.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació de les plaques
- Col·locació de les fixacions mecàniques   
CONDICIONS GENERALS:   
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.   
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.   
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.   
La part superior i les cantonades han d'estar protegides de l'entrada de l'aigua amb peces
especials del mateix acabat que la placa.   
Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera
d'estanquitat.   
Les unions laterals entre plaques han de quedar protegides en el sentit del recorregut de
l'aigua i del vent dominant.   
Punts de fixació per placa:  >= 6
Distància entre la fixació i els extrems de la placa:  >= 2 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Aplomat entre dues plaques consecutives:  ± 10 mm
- Aplomat total:  ± 30 mm

Reforma de local comercial per oficines municipals i de la COMU

 Pàgina:    4



- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm
- Paral·lelisme del conjunt de plaques:  ± 10 mm
- Nivell entre dues plaques consecutives:  ± 2 mm
- Nivell entre les plaques d'una filada:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.   
Les plaques han de col·locar-se a partir del punt més baix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada 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:   
- 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 les subjeccions,

cavalcament entre peces, i a l'alineació longitudinal i transversal.   
- Comprovació de la geometria del parament vertical   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.   
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:   
- Segons les indicacions 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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E65 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

E652 -  ENVANS DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E6527H7B,E6527H7S.

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   
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- 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
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 CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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   
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- 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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E66 -  DIVISÒRIES AMB  MAMPARES

E66E -  DIVISÒRIES AMB MAMPARES AMB PERFILS D'ALUMINI ANODITZAT, FIXES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E66E05B9,E66E0328.

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

Envà format per un bastidor metàl·lic, generalment de perfils especials d'acer o d'alumini,
cobert amb planxes d'aglomerat de fusta, plàstic, vidre o d'altres, que serveix per dividir
locals.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Mampares amb perfils d'acer
- Mampares amb perfils d'alumini
- Portes per a mampares   
La unitat d'obra comprèn les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació del bastidor
- Col·locació de l'emplafonat
- Muntatge de les portes
- Acabament i neteja   
CONDICIONS GENERALS:   
El conjunt acabat ha de ser estable.   
No s'han d'utilitzar per alçades superiors a 3,5 m.   
Entre els perfils metàl·lics i el sostres ha de quedar col·locat un perfil continu de cautxú o
material elàstic per absorbir els moviments.   
Els perfils verticals i horitzontals intermitjos han de quedar nivellats i tensats mitjançant
els tensors disposats en els perfils horitzontals superiors.   
La resta de perfils complementaris han d'anar fixats als perfils bàsics mitjançant visos de
pressió col·locats cada 25 cm com a màxim.   
El conjunt ha de quedar pla i aplomat.   
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu
revestiment.   
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.   
Les característiques generals en quan a especificacions dels perfils, així com dels elements
d'acoblament, tensors, pomel·les, etc., corresponents a les mampares d'acer i a les mampares
d'aliatges lleugers, han de ser les indicades per les "Normas Tecnológicas de la Edificación"
PMA i PML, respectivament.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 5 mm   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les
operacions necessàries pel seu correcte acabament.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 3 de agosto de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-PML/1976: Particiones. Mamparas. Aleaciones ligeras.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS

E7C9 -  AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7C96JC4.

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

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.   
S'han considerat els materials següents:   
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Amb adhesiu   
- Amb morter adhesiu   
- Amb morter per a arrebossats   
- Fixades mecànicament   
- Sense adherir   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:   
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element   
CONDICIONS GENERALS:   
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a
trencajunt.   
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.   
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara
calenta de l'aïllament.   
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.   
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb
cinta adhesiva.   
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm   
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm   
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:   
El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques.   
En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar
una banda de 10 cm, com a mínim, sobre el sostre.   
Gruix de la capa de morter:  >= 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
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S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.   
El suport ha de ser net.   
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.   
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el
puguin alterar.   
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè
ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.   
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta
adhesiva impermeable al vapor.   
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:   
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).   
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.   
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:   
El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb
escostonaments, peces trencades, forats, rebaves, etc.), que puguin perjudicar l'adherència
del morter.   
Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.   
En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la
superfície per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.   
Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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:   
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses   
- Neteja i preparació de la superfície de suport   
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a

l'alineació longitudinal i transversal de les peces   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual 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:   
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.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E8 -  REVESTIMENTS

E82 -  ENRAJOLATS

E824 -  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA BRILLANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E8241333.

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.   
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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.   
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:   
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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 CRITERIS 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:  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:   
- 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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E8 -  REVESTIMENTS

E84 -  CELS RASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E8443260,E84HU080.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com
ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.   
S'han considerat els materials següents:   
- Plaques d'escaiola   
- Plaques de fibres minerals o vegetals   
- Plaques de guix laminat i transformats   
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques   
- Làmel·les de PVC o metàl·liques   
- Taulers de partícules aglomerades amb ciment   
- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)   
- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres   
- Plaques de fusta   
S'han considerat els tipus de cel ras següents:   
- Per a revestir, sistema fix   
- De cara vista, sistema fix   
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist   
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de

la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels

perfils de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports,

segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu   
CONDICIONS GENERALS:   
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material
d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els
sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic,
llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de
resistència del sistema de suports.   
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.   
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.   
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades
ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils
principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.   
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades.   
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el
cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la
del cel ras.   
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no
superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les
plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició
relativa de la perforació.   
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de
donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les
característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i
la DF.   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:   

- 2 mm/m
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció   

- Nivell: ± 5 mm   
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:   
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el
perímetre.   
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.   
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de
l'entramat sigui l'exigida.   
REGISTRES:   
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Ha d'obrir i tancar correctament.   
El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.   
El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments
obertura i tancament.   
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.   
El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, 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.   
El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació
per cada costat.   
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig: ± 5 mm
- Nivell previst: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:   
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel

ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de

formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les

fixacions superior  i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i

la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras,

corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)   
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i
a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.   
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat
un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons
trencats, formigons esquerdats, etc.)   
REGISTRES:   
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.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:   
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.   
REGISTRES:   
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.    

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
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- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de
suspensió.   

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot
fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de
càrrega.

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del
forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de
la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.   

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la
resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions
dels perfils vistos.   

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames,
etc.   

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts
singulars.   

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 cel
ras.   
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. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de

plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en
perforacions del cel ras.   

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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E8 -  REVESTIMENTS

E89 -  PINTATS

E89F -  PINTAT DE TUBS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E89FGBPB.

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 superficies següents:   
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)   
S'han considerat els elements següents:   
- Elements de calefacció
- Tubs   
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   
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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 CRITERIS D'AMIDAMENT

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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E93 -  SOLERES I RECRESCUDES

E93A -  RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E93AC165.

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

Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra
- Humectació de les peces de terratzo
- Col·locació del morter per a cada peça
- Col·locació de les peces a truc de maceta
- Neteja de la superfície acabada
- Col·locació de la beurada   
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la pasta allisadora   
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament
amb morter de ciment:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels junts
- Col·locació del morter o formigó
- Protecció del morter o formigó fresc i cura   
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:   
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.   
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.   
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.   
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm   
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:   
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana,
fina, llisa i de porositat homogènia.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Gruix:  ± 1 mm   
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m   
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB
MORTER DE CIMENT:   
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.   
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.   
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior
als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm.
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del
suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de
fer-los coincidir amb els junts de retracció.   
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de
10 mm de diàmetre):  >= 30 N/mm2   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Gruix:  ± 5 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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MORTER DE CIMENT:   
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.   
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.   
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.   
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.   
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.   
TERRATZO:   
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.   
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 de morter de ciment de 2 cm de gruix.
Després s'ha d'estendre la beurada.   
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada.   
PASTA ALLISADORA:   
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau
d'humitat <= 2,5%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és
d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent.
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una
pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent.
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.   
LLOSA DE FORMIGÓ:   
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:   
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LLOSA DE FORMIGÓ:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E9J -  PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9J15100.

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

Revestiment de terra amb pelfut col·locat i col·locació d'elements auxiliars.   
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Revestiment amb pelfut
- Col·locació dels perfils perimetrals d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.   
S'han considerat els tipus de pelfuts següents:   
- Pelfuts de coco
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- Pelfuts arrissats de vinil
- Pelfuts tèxtils
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues
- Pelfuts de lamel·les d'alumini ensamblables amb diferents acabats   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Pelfut:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pelfut   
Pelfut de perfil d'alumini:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del perfil de remat
- Col·locació de les tires autoadhesives
- Col·locació de la resta de perfils ensamblables   
Perfil perimetral:   
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva de l'element al suport   
PELFUT:   
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres
defectes superficials.   
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura
uniforme.   
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.   
S'han de respectar els junts propis del suport.   
Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la
circulació principal.
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. S'ha de seguir el criteri que a les
portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb
entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum.
Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al
suport.   
La part superior del pelfut ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de
sobresortir.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 5 mm
- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Horitzontalitat:  Pendent <= 0,5%   
PERFIL PERIMETRAL:   
El perfil col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.   
Ha de quedar aplomat.   
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecàniques.   
La part superior del perfil ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de
sobresortir.   
La unió del perfil amb el paviment ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PELFUT:   
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.   
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que
s'exigeixin al revestiment acabat.   
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.   
PERFIL PERIMETRAL:   
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin
necessaris per a un correcte acabat dels acords.   
El procés de col·locació no ha d'afectar la qualitat dels materials.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PELFUT SENSE ESPECIFICACIÓ DE MIDES I PELFUT AMB PLAQUES DE CATXÚ D'ENTRAMAT ALVEOLAR:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
PELFUT AMB ESPECIFICACIÓ DE LES MIDES:   
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
PERFIL PERIMETRAL:   
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.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E9P -  PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM

E9P6 -  PAVIMENTS DE LINÒLEUM

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9P67A87.

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

Formació de paviment sintètic en làmines o llosetes.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Paviment format amb làmines o peces de linòleum col·locades amb adhesiu acrílic de

dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Paviments de PVC i linòleum:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts
- Segellat dels junts
- Protecció del paviment acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.   
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes
superficials.   
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o les llosetes.   
Les làmines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície
plana i llisa de textura uniforme.   
La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta
amb el sòcol.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell: ± 5 mm   
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m   
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:   
Els junts han d'estar soldats en calent per mitjà d'un cordó de soldadura de clorur de
polivinil de diàmetre 4 mm o en fred pel procediment de soldadura líquida.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.   
En el moment de la col·locació la temperatura mínima de la solera ha de ser de 10º C.   
La humitat relativa durant la instal·lació ha d'estar entre el 50 i el 60 %   
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.   
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que
s'exigeixin al paviment acabat.   
S'han de respectar els junts propis del suport.   
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb
bola de 10 mm de diàmetre >= 30 N/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1).   
Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per
pavimentar.   
Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver
tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior.   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.   
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:   
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El seu
ús ha de respondre a les instruccions del fabricant.   
En el cas de soldadura en calent, les làmines o llosetes s'han de col·locar deixant un espai
d'1 mm entre elles.   
En el cas de soldadura en fred, les làmines o llosetes s'han de col·locar a tocar.   
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Un cop col·locat el paviment i en el cas de soldadura en calent, s'ha de fer l'acanalat dels
junts amb una fondària de 2/3 del gruix de la làmina o lloseta i s'ha de procedir a fer la
soldadura.
Un cop feta la soldadura, s'ha de tallar el cordó que sobri de tal manera que la part superior
quedi enrasada amb les làmines o llosetes.   
En el cas de soldadura en fred, un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés
d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc.   
L'execució de la soldadura no s'ha de fer mentre l'adhesiu no estigui completament sec.   
PAVIMENT DE LLOSETES DE PVC I LINÒLEUM:   
Per a la col·locació correcta de les llosetes s'han de traçar uns eixos a partir del centre
del local i se n'ha de fer el replanteig.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
E9 -  PAVIMENTS

E9U -  SÒCOLS

E9U6 -  SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9U67007.

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

Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial
- Col·locació de la beurada
- Neteja del sòcol acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.   
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 recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una
superfície plana i llisa.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.   
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell: ± 5 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Celles:  <= 1 mm   
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop
fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i
s'han de refer les parts afectades.   
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.
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El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.   
Sobre paraments enguixats i per tal de garantir una bona adherència, s'ha d'utilitzar un
material adhesiu especial per a guix.   
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.   
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EA1 -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EA1AD3E5.

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

Finestres o balconeres de fusta per a pintar o envernissar, amb tots els seus mecanismes per a
un correcte funcionament d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base o
directament sobre la fàbrica.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- 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   
- 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.   
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.   
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.   
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.   
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.   
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   

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
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat.   
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En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adecuats.   
Quan la finestra o balconera van directament col·locades sobre l'obra, el bastiment s'ha de
travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
COL.LOCACIÓ SOBRE FÀBRICA:   
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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAJ -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EAJ1PVC1,EAJ1PVC2,EAJ1PVC3,EAJ1PVC4,EAJ1PVC6,EAJ1PVC7.

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

Finestres o balconeres de PVC, amb tots els seus mecanismes per a un correcte funcionament
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:   
- 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.   
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.   
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.   
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.   
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   

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
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAM -  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE

EAM2 -  TANCAMENTS DE VIDRE D'OBERTURA AUTOMÀTICA

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

Tancament de vidre d'apertura automàtica, amb vidre laminar, perfils d'alumini, radars
detectors de presència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament, col·locat
i connexionat.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos
- Segellat dels vidres fixos
- Col·locació i ancoratge de l'estructura autoportant
- Muntatge de la porta
- Muntatge dels mecanismes d'accionament i connexionat elèctric
- Equilibrat de la porta
- Neteja del conjunt   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Les fulles han 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.   
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i
formigó.   
La ferramenta de penjar i de seguretat, ha de tenir les dimensions i característiques
adequades a la superfície i pes de les fulles.   
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.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en
emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts.   
Cavalcament de les fulles amb les llunes laterals:  22 mm   
Franquícia de les fulles:   
- Franquícia superior:  3 mm
- Franquícia inferior:  7 mm
- Franquícia entre les fulles:  2 mm   
Toleràncies d'execució:   
- Aplomat:  ± 2 mm   
- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm   
- Alineació de la ferramenta de penjar i guia:  ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
Un cop col·locat s'ha de comprovar que el seu funcionament es correcte en les quatre posicions
del quadre de comandament.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación
NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

EB3 -  REIXES, MALLES I TEIXITS METÀLICS

EB32 -  REIXES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EB32U050.

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

Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la reixa,
col·locada en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb fixacions
mecàniques.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques   
CONDICIONS GENERALS:   
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.   
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en
el projecte o la indicada per la DF.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Horitzontalitat:  ± 5 mm   
- Aplomat:  ± 5 mm/m   
REIXA METÀL.LICA:   
Els muntants han de ser verticals.   
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment
pòrtland o fixacions mecàniques. Tant els ancoratges d'acer com les fixacions mecàniques han
d'estar protegits contra la corrosió.   
Toleràncies d'execució:   
- Alçària:  ± 10 mm   
- Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EC -  ENVIDRAMENTS

EC1 -  VIDRES PLANS

EC17 -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISIVITAT I UNA LLUNA INCOLORA

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
- 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.   
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       ¦
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¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦                        ¦    <= 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    ¦
¦       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    ¦
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¦       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 CRITERIS 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

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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EC -  ENVIDRAMENTS

EC1 -  VIDRES PLANS

EC1F -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR DE
SEGURETAT

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.   
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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
- 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    ¦
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¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦
¦       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 CRITERIS 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
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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

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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EC -  ENVIDRAMENTS

EC1 -  VIDRES PLANS

EC1G -  VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA LAMINAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EC1G4811.

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
- 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
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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    ¦
¦       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
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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 CRITERIS 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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

ED1 -  DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS

ED11 -  DESGUASSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED111B11,ED111B71.

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

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al
baixant, caixa sifònica o clavegueró.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació dels tubs
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- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a
obstruccions.   
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.   
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.   
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva   
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de
ser regulables.   
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.   
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de
10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.   
Separació de les subjeccions:   
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm   
Llargària del ramal:   
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m   
Pendent del ramal:   
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 %
- Ramal d'aparells amb sifó individual:   

- Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 %
- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %   

Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EE2 -  CALDERES

EE22 -  CALDERES DE GAS DE CONDENSACIÓ

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

Calderes, grups tèrmics i unitats tèrmiques de fosa o de planxa d'acer col·locades.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Per a calefacció   
- Per a calefacció i aigua calenta sanitària instantània   
- Per a calefacció i aigua calenta sanitària per acumulació   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Sobre bancada
- Murals   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Col·locació de la caldera
- Connexió als diferents serveis i energies
- Prova de servei   
Quan es connecti a les diferents energies, han d'incorporar-se prop de la caldera, si aquesta
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no els porta ja, els elements següents, (no inclosos a la partida d'obra):   
- Vàlvula d'interrupció de l'entrada de gas
- Dispositiu per a buidar-la d'aigua.   
CONDICIONS GENERALS:   
Un cop situada en el seu emplaçament han de quedar connectades les diferents energies, de
manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera.   
El broc de sortida d'aigua de la vàlvula de seguretat ha d'abocar a un desguàs de manera que
se'n vegi fàcilment el vessament. El tub d'evacuació de gasos cremats s'ha de connectar a la
corresponent sortida de la caldera, sempre pel damunt del dispositiu antiretorn de fums. Al
voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures, per facilitar els futurs treballs de
manteniment i neteja.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Les connexions roscades han de complir la norma ISO 228-1.   
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o
sorolls inacceptables.   
Si es fan servir brides, aquestes han de complir les especificacions de la norma ISO 7005 i el
fabricant ha de subministrar les corresponents contrabrides.   
Distància al paviment del dispositiu antiretorn de fums:  >= 180 cm   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 3 mm   
CALDERES MURALS:   
Un cop fixada sòlidament a la paret la placa de muntatge i connectades les diferents energies,
s'ha de situar la caldera al seu lloc i s'ha de connectar als corresponents enllaços de la
placa.   
CALDERES MURALS PER A CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA PER ACUMULACIÓ:   
L'acumulador s'ha de fixar sòlidament a la paret i s'ha de connectar al circuit de calefacció
provinent de la caldera, a l'entrada d'aigua freda i a la sortida d'aigua calenta sanitària.
El termòstat s'ha de connectar a la placa de connexions elèctriques de la caldera.   
CALDERES DE POTENCIA SUPERIOR A 70 kW:   
Les calderes de potència superior a 70 kW han d'estar situades en un local destinat a acollir
exclusivament elements d'instal·lacions.   
No tindran la consideració de sala de màquines els equips autònoms de qualsevol potència
preparats per a instal·lar a l'exterior, que en tot cas han de satisfer els requisits mínims
de seguretat per a les persones i els edificis on es trobin  emplaçats i en els que es
facilitaran les operacions de manteniment i conducció.   
El disseny de la sala de màquines ha de satisfer uns requisits mínims de seguretat per a les
persones i per als edificis on es trobi localitzada, i en tot cas s'han de facilitar les
operacions de manteniment i conducció. La localització,  característiques i dimensions de la
sala de calderes, així com els materials dels elements que es trobin al seu interior, es faran
d'acord amb les especificacions de la norma UNE 60-601.   
Es tindrà especial cura en el cumpliment de la reglamentació vigent sobre condicions de
protecció contra incendis als edificis.   
Els aspectes relatius a la ventilació, nivell d'il·luminació, seguretat elèctrica, separació
entre màquines, aportació d'aire per a la combustió i extracció de fums, protecció contra la
humitat exterior i sistema de desguàs han d'estar d'acord amb les especificacions de la norma
UNE 60-601.   
Sobre la derivació pròpia de cada caldera, es col·locarà abans, i independentment de les
vàlvules de control i de seguretat dels equips, una clau de tancament manual de fàcil accés.   
S'ha de col·locar el més a prop possible de la sala de calderes, una clau de tall general de
subministrament de gas a la mateixa, situada a l'exterior de la sala, de fàcil accés i
localització.
Si això no fos possible, aleshores es pot col·locar la vàlvula de tall general a l'interior de
la sala de calderes, el més propera possible de l'entrada de gas a la sala.   

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 tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.   
Les connexions enroscades o embridades s'han de segellar amb cinta o junt d'estanquitat,
respectivament.   
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver.
Les connexions dels equips i aparells a les canonades es farà de manera que entre el tub i
l'equip no es transmeti cap esforç.   
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.   
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
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de reparació o substitució.   
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets
antivibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió,
cap a la xarxa de distribució.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
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.   
CALDERES DE POTENCIA SUPERIOR A 70 kW:   
UNE 60601:2006 Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para
cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos.   

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.   
- Comprovació de la correcta execució del muntatge; que els equips i materials instal·lats es

corresponen amb els especificats al projecte i els contractats amb l'empresa instal·ladora.

- Control dels elements següents:   
- Caldera   

- Comprovació de l'accessibilitat, emplaçament dels equips per al manteniment i
reparació

- Comprovació de les condicions generals que han de complir les calderes
- Comprovació dels aparells de control i mesura: Termòmetres,  hidròmetres, piròstats,

etc.
- Control funcionament equips de control i mesura.
- Verificació presència d'elements de seguretat, requerits segons tipus de caldera
- Control funcionament de tots els elements de seguretat
- Verificació taratge de vàlvules de seguretat.   

- Cremador   
- Comprovació de les condicions generals que han de complir els cremadors.   

- Registre del Ministeri d'Indústria
- Verificar el control autonòmic del cremador
- Identificació   

- Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en cremadors de
combustible líquid:   
- Control de flama
- Dispositius de pre-escombratge quan no hi hagi flama permanent
- Tall combustible per tall de llum   

- Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en cremadors de
combustibles gasosos

- Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en cremadors de
combustible   
- Control de flama
- Dispositiu d'escombrada prèvia quan no hi hagi flama permanent
- Pressòstat de mínima del gas
- Tall de combustible per falta d'aire i tall de llum   

- Verificar el no accionament automàtic quan es talla el combustible per motius de
seguretat.

- Verificar la regulació del cremador segons la taula 2.4.1.1 del RITE.   
- Local d'ubicació de les calderes:   

- S'han de comprovar les condicions del local establertes segons RITE.
- Accessos: S'han de verificar segons Codi Tècnic Edificació DB-SI.
- S'ha de verificar la presència d'un desguàs, d'il·luminació suficient i protecció

contra incendis segons Codi Tècnic Edificació .
- S'ha de verificar la presència de cartells indicadors
- S'ha de verificar la instal·lació. Interruptor de tall subministrament elèctric

general de la sala des de l'exterior
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- S'ha de verificar la ventilació de la sala de calderes
- A instal·lacions amb combustible gasós s'ha de verificar el que s'exposa en la norma

UNE 60.601 i UNE 60.670 per instal·lacions de calderes de gas per a calefacció i/o
aigua calenta sanitària de potència superior a 70 kW.

- Especialment característiques de la sala i instal·lació de gas a la sala de calderes.
- Un cop finalitzada la instal·lació s'han de realitzar les proves específiques

previstes al RITE.   
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i

usuaris.   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de controlar tots els equips de calderes, cremadors i la sala on estan ubicats,
especialment en instal·lacions subjectes a una posterior legalització.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Certificat de posta en marxa de fabricant   
- Manteniment de la instal·lació segons RITE   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i detecció d'anomalies s'ha de procedir a la reparació o a la
substitució total o parcial dels equips.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EE3 -  EMISSORS (PER AIGUA)

EE36 -  RADIADORS D'ALUMINI

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

Radiadors muntats sobre suports encastats o fixats mecànicament al parament.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la posició del radiador
- Col·locació dels suports
- Fixació del radiador als suports
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada dels embalatges i restes de materials   
CONDICIONS GENERALS:   
Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
El radiador ha d'estar penjat amb el número de suports previstos, i pels punts previstos. El
muntatge ha d'estar fet segons la DT del fabricant i dels reglaments vigents.   
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin
instal·lar i manipular fàcilment els accessoris necessaris per al seu funcionament.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.   
El radiador ha de quedar sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm   
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 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.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió durant la col·locació del radiador.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación
NTE-ICR/1975, «Instalaciones de climatización: Radiación».   

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.   
- Control de la situació dels radiadors:   

- Accessibilitat per al manteniment i reparació
- Número màxim d'elements
- Separació i número de suports   

- Control de la connexió amb xarxa de distribució d'aigua calenta:   
- No formació de bosses d'aire, presència de purgadors
- Verificació dels suports dels radiadors, comprovar que no pressionin canalitzacions   

- Proves finals d'estanquitat, de lliure dilatació i de funcionament a tota la instal·lació
segons UNE EN 12599:01 i RITE.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.   
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i

usuaris.   
- Manteniment de la instal·lació.   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar un nombre d'aparells, determinat en cada cas per la DF, s'ha de comprovar
especialment els situats en zones més desfavorables i s'ha de procurar mostrejar 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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EE5 -  CONDUCTES RECTANGULARS

EE51 -  CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EE51HP10.

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 de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:   
- Col·locació dels suports dels conductes
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes
- Segellat de les unions
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, 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 sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel
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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 DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:   
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.   
Les unions han d'estar comprimides i a tocar.   
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes,
reduccions, etc., s'han de fer segons l'UNE-EN 13403. També han de complir aquesta norma els
reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó.   
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha
de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir.   
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte.   

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.   
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:   
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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 DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:   
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de
planchas de material aislante.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EEG -  APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEGJ2J36,EEGJ2J37,EEGJ2J38,EEGJ2J39,EEGJ2J40,EEGJ2J41.

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

Condicionadors i bombes de calor partits d'expansió directa.   
S'han considerat els següents tipus d'aparells:   
- Condicionadors o bombes amb unitat interior de tipus mural
- Condicionadors o bombes amb unitat interior per a anar a terra o al sostre
- Condicionadors o bombes amb unitat interior de tipus cassette
- Condicionadors o bombes amb unitat interior per a conductes   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Muntatge de la unitat exterior al suport
- Muntatge de la unitat interior al suport
- Connexió del circuit frigorífic entre ambdues unitats
- Connexió de la xarxa elèctrica d'ambdues unitats   
- Connexió al circuit de control   
- Connexió del drenatge   
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
Les posicions d'ambdues unitats han de ser les reflectides a la DT o, en el seu defecte, les
indicades per la DF.   
Els equips han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions
d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als suports.   
Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació,
particularment quan compleixin funcions de seguretat.   
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en
emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts, atenent als
requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les
recomanacions del fabricant.   
Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de
preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements.
La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i
quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació.   
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure
lliurement sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia
instal·lació.   
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de
control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del
fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.   
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte.
En cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.   
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.   
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop
acabades les feines de muntatge.   
Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de
connexions o de l'aparell, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.   
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats
mitjançant pressió de cargol als borns de connexió.   
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals
o cables) i els components de l'equip.   
Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel
fabricant.   
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la
canonada i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions.   
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
de reparació o substitució.   
Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la
distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions
d'instal·lació.   
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o
sorolls inacceptables.   
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La prova de servei ha d'estar feta.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.   
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser
estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant.   
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el
sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el
material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i
pressió de servei.   
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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.   
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons

indicacions del fabricant.   
- Control específic als aparells:   

- Verificació de la instal·lació correcta del sistema de recollida del condensat
- Verificació de la no existència de bosses d'aire ni de sorolls i vibracions.
- Verificació del sistema de filtres, en els casos d'aplicació, segons les indicacions

següents:   
- S'han d'emplenar prefiltres per a mantenir nets els components de les unitats de

ventilació i tractament d'aire, així com prolongar la vida útil dels filtres finals.
Els prefiltres s'han d'instal·lar a l'entrada de l'aire exterior de la unitat de
tractament, així com a l'entrada de l'aire de retorn.

- Els filtres finals s'han d'instal·lar després de la secció de tractament i, quant els
locals a climatitzar siguin especialment sensibles a la brutícia, després del
ventilador d'impulsió, procurant que la distribució de l'aire sobre la secció de
filtres sigui uniforme.

- En totes les seccions de filtrat, excepte les situades en preses d'aire exterior,
s'han de garantir les condicions de funcionament en sec; la humitat relativa de l'aire
ha de ser sempre inferior al 90%.

- Les seccions de filtres de la classe G4 o menor per a les categories d'aire interior
IDA 1, IDA 2 i IDA 3 només han de ser admeses com a secciones addicionals a les
indicades a la taula 1.4.2.5

- Els aparells de recuperació de calor han d'estar protegits amb secció de filtres de
classe F6 o superior.   

- Proves de funcionament, s'ha de verificar el funcionament específic de cada aparell:   
- Ventiladors (s'ha de comprovar: sentit de gir, velocitats, cabals, sorolls, consum

elèctric, etc.).
- Bateries (temperatures, pressió, accionament vàlvules de tres vies)
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- Impulsió (temperatura, humitat, etc.)   
- Comprovació del rendiment de bateries i de la regulació de l'aparell.   

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de
determinar la intensitat de la presa de mostres.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.   
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.   
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i

usuaris.   
- Manteniment de la instal·lació segons RITE   
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EEK -  REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS

EEK1 -  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEK1173B.

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:   
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 CRITERIS D'AMIDAMENT

Reforma de local comercial per oficines municipals i de la COMU

 Pàgina:    41

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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EEM -  VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ

EEMH -  UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEMHU150.

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

Recuperador entàlpic o unitat de ventilació amb recuperador entàlpic, col·locats.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament definitiu   
- Recuperador entàlpic:   

- Connexió amb la xarxa de conductes d'aire
- Connexió amb la xarxa elèctrica
- Connexió amb la xarxa de control   

- Unitat de ventilació amb recuperador entàlpic:   
- Connexió al conducte
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas   

- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha d'estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de ser
estanca.   
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i manipular
el filtre, i fer el manteniment general de l'aparell.   
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació.   
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o
sorolls inacceptables.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Nivell:  ± 2 mm   
UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC:   
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de
control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del
fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.   
Les portes d'accés als filtres i ventiladors han d'obrir i tancar correctament. Han d'ajustar
amb el bastiment, i han de ser estanques a l'aire.   
RECUPERADOR ENTÀLPIC:   
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.   
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica.   
Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat
als mateixos.   
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients.   
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.   
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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.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.   
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.   
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
de reparació o substitució.   
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions.   
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas
de reparació o substitució.   
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets
antivibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió,
cap a la xarxa de distribució.   
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal
especialitzat.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
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.   
Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.   
UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC:   
UNE-EN 13053:2007 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Clasificación y
rendimientos de unidades, componentes y secciones.   
UNE-EN 1886:2008 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Rendimiento
mecánico.   

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.   
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EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EEP -  ELEMENTS PER A INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ

EEPB -  ASPIRADORS MECÀNICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EEPBB155.

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

Dispositius de ventilació col·locats a la boca d'expulsió per a permetre l'extracció de
l'aire.   
S'han considerat els tipus d'aspiradors següents:   
- Aspiradors híbrids
- Aspiradors mecànics   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra.
- Col·locació del aspirador i fixació al conducte amb elements antivibratoris.
- Connexió a la xarxa elèctrica i prova de servei.
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
El muntatge i les unions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel
fabricant de l'aspirador, o expressament aprovats per aquest.
Les parts de l'aspirador que necessitin manteniment han de ser accessibles.
L'aspirador ha de quedar ajustat a l'extrem del tub.
No s'han de transmetre vibracions o sorolls al conducte durant el seu funcionament.   
Ha de disposar d'un sistema automàtic que garanteixi el funcionament simultani de tots els
aspiradors, o solució equivalent per tal d'evitar la inversió de desplaçament de l'aire.   
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible
sigui adient.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les
especificades al projecte.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
L'aspirador híbrid o mecànic s'ha de col·locar aplomat i subjecte al conducte d'extracció o al
seu revestiment.
El sistema de ventilació mecànic s'ha de col·locar sobre el suport de manera estable i
utilitzant elements antivibratoris.
Els empalmaments i les connexions han de ser estancs i han d'estar protegits per tal d'evitar
l'entrada o sortida d'aire en aquests punts.   
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.   
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EEU -  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

EEU1 -  PURGADORS AUTOMÀTICS

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

Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes
- Roscat del purgador al tub
- Prova de servei   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com
a la posició dins de l'esquema.   
S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació.   
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball.   
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament.   
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa,
pastes o cinta.   
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.   
El seu eix principal ha de ser vertical.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación
NTE-ICR/1975, «Instalaciones de climatización: Radiación».   
* Orden de 26 de septiembre de 1973 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFC/1973,
«Instalaciones de fontanería: Agua caliente».   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA
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EEV2 -  ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA

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

Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.   
S'han contemplat els següents tipus d'elements:   
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de

qualitat de l'aire
- Termòstats
- Presòstats
- Humidòstats
- Interruptors de cabal   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Connexió a l'equip de regulació
- Fixació del termòstat al parament
- Prova de servei   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant.   
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord
amb el sistema de connexió de l'equip.   
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.   
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n
el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les
distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant.   
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.   
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
Ha d'estar feta la prova de servei.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.   
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.   
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.   
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.   
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada
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d'influències pertorbadores de la lectura de temperatura.   
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques,

apantallament, distàncies respecte senyals forts.   
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Proves finals globals a tota la instal·lació:   

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips
als que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils,
etc.   

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan
associats.   

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:   
- Lectures
- Actuacions dels elements
- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres

de funcionament).   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En
qualsevol altre cas la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EEZ -  ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EEZ5 -  ELEMENTS ESPECIALS PER A EMISORS (PER AIGUA)

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

Conjunt de valvuleria per a radiadors.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Muntatge dels accessoris del radiador (purgador, detentor, etc.)
- Connexió al circuit d'aigua
- Prova de servei   
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.   
CONDICIONS GENERALS:   
L'aixeta d'entrada d'aigua ha de quedar instal·lada a una de les connexions superiors del
radiador i a l'altra  s'hi ha de connectar el purgador. A una connexió inferior hi ha d'haver
una vàlvula de retorn i a l'altra el tap cec. Totes les connexions s'han de fer amb el tap i
la reducció corresponents.   
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al
seu manteniment.   
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació i el conjunt
d'accessoris i vàlvules del radiador.   
No hi han d'haver fuites en cap de les connexions.   
Cal deixar el radiador en condicions de funcionament.   
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
El procés de muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de
seguir la seqüència de muntatge proposada per aquest.   
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva
unió.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.   
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material
sobrant (restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.).   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________

   

   
EF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

EF5 -  TUBS DE COURE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EF5A42B1,EF5J1307,EF5J1359,EF5343B2,EF5343B7,EF5383B2,EF5383B7.

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

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de
connexió.   
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:   
- Instal·lació dels tubs   
S'han considerat els tipus d'unió següents:   
- Connectat a pressió   
- Soldat per capil·laritat   
- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a

instal·lacions frigorífiques   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Col·locació superficial   
- Soterrat   
- Encastat   
- Col·locat a l'interior de canals   
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:   
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un

llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.)   
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)   
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.   
TUBS:   
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.   
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.   
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent
d'olis i greixos.   
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:   
En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la
col·locació del tub.
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal
han d'estar col·locats abans de la col·locació del tub.   
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub.

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat

previst.   
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.   
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la

instal·lació.   
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al

RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV
12108, en funció del tipus de fluid transportat.   

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és
el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Manteniment de la instal·lació.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de

quantificació dels mateixos.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències,
s'ha de realitzar un mostreig extensiu.   
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la
instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ,
abans de l'ocultació dels tubs.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha
de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.   
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació,
d'acord amb el que determini la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

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

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:   
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.   
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CONDICIONS GENERALS:   
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.   
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha
d'efectuar el tractament superficial.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm   
ENCASTAT:   
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.   
Recobriment de guix:  >= 1 cm   
SOBRE SOSTREMORT:   
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.   
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT   
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.   
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.   
CANALITZACIÓ SOTERRADA:   
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.   
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.   
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3   
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm   
Fondària de les rases:  >= 40 cm   
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.   
CANALITZACIÓ SOTERRADA:   
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)   
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.   
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges.   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.   
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.   
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.   
CANALITZACIÓ SOTERRADA:   
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
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- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris

adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

EG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V

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

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per
a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada de 450/750 V o de 300/500 V.   
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil

(PVC), UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil

(PVC),UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),

UNE 21031
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE

211002
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE

211002
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE

21027
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE

21027   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Col·locat en tub   
- Col·locat en canal   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas   
CONDICIONS GENERALS:   
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.   
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.   
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.   
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.   
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.   
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.   
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.   
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.   
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm   
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Toleràncies d'instal·lació:   
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm   
COL·LOCAT EN TUBS:   
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.   
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.   
CABLE COL.LOCAT EN TUB:   
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.   
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors   
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte   
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes   
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió

adequats   
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors   
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos

cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.   
- Assaigs segons REBT.   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits   
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals   
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

EH2 -  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EH228EC0,EH228EC1,EH228EC2,EH2LLJAD,EH2LLJAC,EH2LLJAH,EH2LLJAR.

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

Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.   
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:   
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer

esmaltat o d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.   
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb

cos d'alumini que recobreix la part no lluminosa.   
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini

anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.   
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb

equip o sense   
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'execució:   
- Posició:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.   
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.   
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.   

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 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.   
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias
empotradas.   
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas
de uso general.   
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve:
Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad).   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.   
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).   
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.   
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- Mesurar nivells d'il·luminació   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- 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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

EJ1 -  APARELLS SANITARIS

EJ19 -  SAFAREIGS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ19D21B.

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

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de safareig de gres esmaltat o de formigó.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Amb suports murals
- De peu
- Sobre moble   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació del safareig a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua   
CONDICIONS GENERALS:   
El safareig instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.   
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, o en la posició prevista en el projecte i
centrat amb l'especejament de l'enrajolat.   
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior del safareig 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 amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble
de suport o sobre els suports de peu.   
L'acord amb el revestiment ha de quedar rejuntat.   
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.   
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 CRITERIS 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:   
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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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

EJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ2Z4127,EJ23B12G,EJ2811BG,EJ29A123.

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   
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor

incorporat   
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat   
- Ruixador connectat al braç de la dutxa   
- Suport per a dutxa de telèfon   
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon   
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible   
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats   
- Colze d'enllaç   
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari   
- Enllaç mural   
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta   
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   
FLUXOR:   
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.   
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de
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quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu
correcte accionament.   
MECANISME PER A CISTERNA:   
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.   
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.   

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 CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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

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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

EJA -  PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

EJA2 -  ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJA2A310.

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

Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o
verticals.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   

Reforma de local comercial per oficines municipals i de la COMU

 Pàgina:    57

- Amb fixacions murals   
- Sobre bancades o paviment   
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:   
- Fixació de l'aparell
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra
- Prova de servei   
CONDICIONS GENERALS:   
L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm
de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport.   
L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb
dispositius intermedis per a la seva fixació.   
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui
instal·lar i manipular.   
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt
de material elàstic.   
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les
especificacions del seu plec de condicions.   
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.   
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.   
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm   
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.   
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).   
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra   
- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova

d'estanqueitat).   
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i

sortida d'aire i conducte d'evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la
seguretat.   

- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa
de recollida de condensats.     

- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics.   
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements

de seguretat.   
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb

escalfador d'aigua centralitzat.   
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la

mateixa.   
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.    
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
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Es comprovarà globalment    
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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

EN3 -  VÀLVULES DE BOLA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EN314427.

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

Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.   
S'han considerat els elements següents:   
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.   
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic   
- Vàlvules manuals roscades   
- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs   
- Vàlvules manuals embridades   
- Vàlvules per anar a pressió   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Muntades superficialment   
- Muntades en pericó de canalització soterrada   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Vàlvula de bola amb actuador:   
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas.
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica)
- Prova de servei   
Vàlvules de bola metàl·liques soldades:   
- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei   
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:   
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei   
Vàlvula de bola per encolar o embridar:   
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat   
CONDICIONS GENERALS:   
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de
manteniment de les diferents parts.   
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la
pressió de treball.   
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 30 mm   
MUNTADES SUPERFICIALMENT:   
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla
horitzontal.   
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.   
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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.   
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:   
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o
pneumàtica.   
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:   
Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball.
La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.   
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del
fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.   
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.   
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.   
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.   
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems
estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.   
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el
netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.   
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració
bacteriològic després de rentar-la.   
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:   
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques
d'unió.   
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el
moment d'executar les unions.   
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:   
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix,
òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.   
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:   
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o
pneumàtica fora de servei.
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.   
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

EP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
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EP4A -  CABLES DE FIBRA ÒPTICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EP4AL6S0.

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

Cables amb conductors de fibra òptica per a la transmissió de senyals 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   
Es contemplen els següents tipus de col·locació:   
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs
- Cables amb connectors als extrems, connectats als equips   
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'embolcall 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:   
Tots els materials que intervenen en la partida d'obra han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel
fabricant, o expressament aprovats per aquest.   
S'han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic en els requerits per la DT
o bé els que sol·liciti la DF. Les proves s'han de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini
del temps (OTDR) i amb un mesurador de potència.   
L'instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i els
certificats requerits sobre 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 preses 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

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:   
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.

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.   
El cable s'ha de col·locar de manera que les seves propietats no quedin malmeses.   
L'embolcall de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.   
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.   
Les tensions mecàniques que es generin durant l'estesa, i les remanents un cop aquest
instal·lat, seran inferiors a les que suporta el cable.   
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció.   
Radi mínim de curvatura del cable:  >= 10D  (D = diàmetre del cable)   
Temperatura ambient durant la instal·lació:  0ºC =< T =< 50ºC (T = Temperatura ambient)   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   
CABLES PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:   
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones.   
* UNE 20703:1992 Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones.   
* UNE-EN 187000:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica.   
* UNE-EN 187000/A1:1997 Especificaciones generales para cables de fibra óptica.   
* UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas.   
* 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.   
* 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)   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EQ -  EQUIPAMIENTOS

EQ5 -  ENCIMERAS

EQ5A -  TAULELLS DE MATERIALS SINTÈTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EQ5AU010.

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

Taulells de resines sintètiques amb fibres de fusta, fixats mecànicament sobre estructura de
base o sobre moble.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Fixació de l'estructura de suport al parament, en el seu cas
- Fixació del taulell sobre l'estructura de suport o sobre moble   
CONDICIONS GENERALS:   
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni
escantonaments.   
Ha de recolzar correctament sobre els suports o sobre el moble.   
Quan vagi col·locat sobre suports, s'han de col·locar els suficients perquè el taulell sigui
estable.   
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al projecte o a les
directrius fixades per la DF Si no s'especifica, ha de ser >= 1,5 cm.   
Toleràncies d'execució:   
- Horitzontalitat:  ± 0,1 %   
- Alçària:  ± 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EY -  AJUDES DEL RAM DE PALETA

EY0 -  AJUDES DEL RAM DE PALETA

Reforma de local comercial per oficines municipals i de la COMU

 Pàgina:    62



EY01 -  REGATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EY011321.

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

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada
posteriorment amb morter o guix.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig i marcat de les regates
- Obertura de les regates
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates
- Tapat posterior amb morter o guix   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.   
Ha de ser recta.   
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.   
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han
de quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de
la regata.   
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura.   
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.   
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8
del DB-SE-F.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les
peces.   
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits
fixats.   
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la
instal·lació introduïda.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

   
____________________________________________________________________________
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H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL

H14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H147E002.

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

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o
accessori destinat a tal fi.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics   
Resten expressament exclosos:   
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a

protegir la salut o la integritat física del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de

l'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de

molèstia   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús,
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal
fi hauran de:   
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del

treballador.
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.   
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos
corresponents.   
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:   
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel

fabricant   
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:   
- La gravetat del risc
- El temps o freqüència d'exposició al risc
- Les condicions del lloc de treball
- Les prestacions del propi EPI
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut

evitar-se   
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir
les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat
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antisèptic.   
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari.   
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha
d'utilitzar.   
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer
modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin
o redueixin la seva eficàcia.   
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.   
PROTECCIONS DEL CAP:   
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà
perceptiva la utilització de casc protector.   
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica
d'ulls i oïdes.   
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de

treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de
bastides i demolició

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals,
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars

- Obres en foses, rases, pous i galeries
- Moviments de terra i obres en roca
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de

runes
- Utilització de pistoles per a fixar claus
- Treballs amb explosius
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials   
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional
de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres
mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints.   
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús
de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc
(mai al seu interior).   
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:   
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles
transparents o viseres.   
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :   
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament   
S'han de tenir en compte els aspectes següents:   
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i

ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però

portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran

ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de

Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat
o acetat transparent.

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.   

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran
protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents
persones.   
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall
- Treballs de perforació i burinat
- Talla i tractament de pedres
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents

corrosius
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid
- Activitats en un entorn de calor radiant
- Treballs que desprenen radiacions
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- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió   
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla
haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit,
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.   
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.   
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó
de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil
el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós.
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb
la pinça de soldar.
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal),
es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.   
Característiques dels vidres de protecció:   
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o

portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i

entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta
metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer   

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:   
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit
- Treballs de percussió
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats   
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals
d'aïllament i insonorització que calgui adoptar.   
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los,
d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó.   
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant
la compatibilitat dels diferents elements.
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.   
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:   
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents
riscos:   
- Pols, fums i boires
- Vapors metàl·lics i orgànics
- Gasos tòxics industrials
- Monòxid de carboni
- Baixa concentració d'oxigen respirable
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin

existir riscos d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's

pols
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc

de fuites del fluid frigorífic   
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.   
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre
que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics
seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no
sobrepassin l'any.   
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional".   
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:   
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les
següents activitats:   
- Treballs de soldadura
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins
- Treballs amb risc elèctric   
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de
moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós
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antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han
estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.   
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:   
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:   
- Calçat de protecció i de seguretat:   

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d'obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i

desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge
- Construcció de sostres
- Treballs d'estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció.   

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:   
- Construcció de sostres   

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:   
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes   

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de
masses en fusió:   
- Soldadors   

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.   
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.   
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en
moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs.   
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant
sense cap element metàl·lic.   
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n
ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents.   
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls,
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la
sola, simplement col·locades a l'interior o incorporades en el calçat des d'origen.   
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug.   
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de
defensa davant d'aquestes.   
PROTECCIONS DEL COS:   
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de
cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).   
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les
següents activitats:   
- Treballs en bastides
- Muntatge de peces prefabricades
- Treballs en pals i torres
- Treballs en cabines de grues situades en altura   
Aquests cinturons compliran les següents condicions:   
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o

filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure
des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar
subjectes mitjançant reblons

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies

elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre   
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles.   
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el
temps que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada
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usuari amb rebut signat per part del receptor.   
PROTECCIÓ DEL TRONC:   
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les
activitats:   
- Peces i equips de protecció:   

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent
- Manipulació de vidre pla
- Treballs de rajat de sorra
- Treballs en cambres frigorífiques   

- Roba de protecció anti-inflamable:   
- Treballs de soldadura en locals exigus   

- Davantals antiperforants:   
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.

- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:   
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.   

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:   
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran
les següents condicions:   
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació   
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.   
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:   
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les
següents característiques:   
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
- Que siguin visibles a temps pel destinatari   
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:   
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran
seleccionats en funció de les següents activitats:   
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d'explotació i transport elèctric   
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant,
faran servir roba sense accessoris metàl·lics.
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines
dielèctriques i bosses per al trasllat.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús,
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a
partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que
hagi estat o no utilitzat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:   
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al
lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.   
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
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relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.   
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.   
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial.   
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología.   

   
____________________________________________________________________________
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K216 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2163511.

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   
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
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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 CRITERIS 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   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K218 -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K218A410.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior
reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat
i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega

manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa

sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva

posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb
paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Enderrocs, repicat o arrencades:   
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió   
Desmuntatge:   
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador   
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   

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:   
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.   
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   
DESMUNTATGE:   
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.   

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.   
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.   
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Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.   
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 demoleixin.   
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.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'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.   
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.   
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.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:   
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.   
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES
O CELS RASOS:   
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.   
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:   
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les 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   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K21A -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21AU050,K21AU060.

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   
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

Reforma de local comercial per oficines municipals i de la COMU

 Pàgina:    73

- 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 CRITERIS 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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K21C -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'ENVIDRAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21C2011.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada o desmuntatge de vidres, amb càrrega manual sobre camió o contenidor, o neteja i
aplec del material reutilitzable.
L'arrencada pressuposa que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un
abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els següents elements:   
- Arrencada de vidre de claraboia amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor
- Desmuntatge de vidre de claraboia amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals,

aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor   

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 solament afecta als vidres, no s'ha de malmetre el bastiment, si
aquest no s'ha d'arrencar.   
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 CRITERIS D'AMIDAMENT

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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K6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

K63 -  TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES

K631 -  TANCAMENTS DE PLANXES CONFORMADES DE FIBROCIMENT NT

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

Formació d'element de tancament mitjançant planxes de fibrociment NT, col·locades amb
fixacions mecàniques.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig   
- Col·locació de les planxes i dels perfils d'estanquitat   
- Segellat dels junts verticals   
- Neteja del parament   
CONDICIONS GENERALS:   
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.   
La cara menys rugosa ha d'estar col·locada a la part exterior.   
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.   
Les planxes han d'estar alineades o desplaçades respecte a les inferiors en la direcció
vertical, i alineades en la direcció horitzontal.   
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.   
La part superior i les cantonades han d'estar protegides de l'entrada d'aigua.   
Totes les fixacions han de portar una volandera d'estanquitat.   
Els cavalcaments laterals entre planxes han de quedar protegits en el sentit del recorregut de
l'aigua i del vent dominant.   
Punts de fixació per planxa:  >= 6   
Distància entre la fixació i els extrems de la planxa:  >= 5 cm   
Cavalcaments entre planxes:  >= 12 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Aplomat entre dues planxes consecutives:  ± 10 mm   
- Aplomat total: ± 30 mm   
- Paral·lelisme entre dues planxes consecutives:  ± 10 mm   
- Paral·lelisme del conjunt de planxes:  ± 30 mm   
- Nivell entre dues planxes consecutives:  ± 10 mm   
- Nivell entre les planxes d'una filada:  ± 30 mm   
- Cavalcament:  - 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.   
Les planxes han de col·locar-se a partir del punt més baix.   
La manipulació de les planxes s'ha de fer abans de fixar-les.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K8 -  REVESTIMENTS

K83 -  APLACATS

K83L -  APLACATS AMB PLAQUES SINTÈTIQUES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K83LCUI1.

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

Revestiments per a formació de façana ventilada realitzats amb plaques, col·locades amb
fixacions mecàniques sobre subestructura de perfils.   
S'han considerat els materials següents:   
- Plaques a base de resines sintètiques termoenduribles reforçades amb fibres de fusta   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Comprovació de la planimetria de la façana
- Replanteig de la façana i col·locació de les esquadres a les distàncies establertes
- Aplomat i fixació dels perfils a les esquadres
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als muntants   
CONDICIONS GENERALS:   
Els perfils han de quedar fixats sòlidament al parament.   
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.   
Els perfils han de quedar alineats.   
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.   
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves
prestacions.   
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes
apreciables.   
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.   
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.   
Amplària dels junts entre perfils:  <= 5 mm   
Distància entre els punts de fixació:  <= 50 cm   
Junts entre plaques:  >= 1 cm   
Toleràncies d'execució de l'entramat de perfils:   
- Distància entre els eixos dels perfils:  ± 5 mm   
- Planor:  ± 3 mm/2 m   
- Nivell: ± 5 mm   
- Verticalitat:  ± 3 mm/2 m   
- Alineació entre perfils consecutius:  ± 10 mm   
Toleràncies d'execució de l'aplacat:   
- Replanteig parcial:  ± 2 mm   
- Replanteig total:  ± 2 mm   
- Planor:  ± 3 mm/2 m   
- Aplomat:  4 mm/3 m   
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm   
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm   
PLAQUES DE RESINES SINTÉTIQUES:   
En la part superior o inferior del sistema de tancament i dels buits de portes i finestres hi
ha d'haver obertures de ventilació en contacte directe amb l'exterior.   
Les obertures de ventilació superiors a 0,01 m han de quedar protegides per tal d'evitar la
formació de nius d'insectes.   
Les fixacions han de permetre el moviment i dilatació de les plaques.   
No s'han d'utilitzar massilles de segellat, ja que poden impedir la dilatació de les plaques.   
Per a evitar el gir de la placa, ha d'haver-hi dos punts de fixació fixos, un al costat de
l'altre.   
Magnitud de l'obertura de ventilació per metre lineal d'amplària de façana:   
- Alçària de façana <= 1 m:  20 cm2/m   
- Alçària de façana > 1 m:  50 cm2/m   
Gruix de la cambra d'aire ventilada:  >= 20 mm   
Distàncies horitzontals màximes entre punts de fixació:   
+----------------------------------------------+
¦                    ¦  Gruix de la placa (mm) ¦
¦                    ¦-------------------------¦
¦                    ¦  6  ¦  8  ¦  10  ¦  13  ¦
¦--------------------¦-----¦-----¦------¦------¦
¦ 2 fixacions        ¦     ¦     ¦      ¦      ¦
¦ en un sentit       ¦ 450 ¦ 600 ¦ 750  ¦ 950  ¦
¦--------------------¦-----¦-----¦------¦------¦
¦ 3 o més fixacions  ¦     ¦     ¦      ¦      ¦
¦ en un sentit       ¦ 550 ¦ 750 ¦ 900  ¦ 1200 ¦
+----------------------------------------------+   
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Distancia de les fixacions a les vores de la placa:   
- Mínima:  20 mm
- Màxima:  10 mm x gruix placa   
Diàmetre dels orificis:   
- Punt fix de fixació:  5.1 mm
- Punt mòbil de fixació:  10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les
parts fetes.   
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de
fixar-les al suport.   
Les fixacions han de ser de materials anticorrosius i han d'entrar perpendicularment al pla de
la placa.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K8 -  REVESTIMENTS

K89 -  PINTATS

K898 -  PINTAT DE PARAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K898J2A0.

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 superficies 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%   
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- 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 CRITERIS 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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K9 -  PAVIMENTS

K93 -  SOLERES I RECRESCUDES
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K93A -  RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA

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

Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la pasta allisadora   
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament
amb morter de ciment:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels junts
- Col·locació del morter o formigó
- Protecció del morter o formigó fresc i cura   
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:   
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana,
fina, llisa i de porositat homogènia.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Gruix:  ± 1 mm   
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m   
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB
MORTER DE CIMENT:   
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.   
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.   
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior
als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm.
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del
suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de
fer-los coincidir amb els junts de retracció.   
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de
10 mm de diàmetre):  >= 30 N/mm2   
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell:  ± 10 mm   
- Gruix:  ± 5 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

MORTER DE CIMENT:   
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.   
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.   
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.   
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.   
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.   
PASTA ALLISADORA:   
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau
d'humitat <= 2,5%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és
d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent.
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una
pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent.
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.   
LLOSA DE FORMIGÓ:   
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:   

Reforma de local comercial per oficines municipals i de la COMU

 Pàgina:    80



- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LLOSA DE FORMIGÓ:   
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K9 -  PAVIMENTS

K9P -  PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM

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

Formació de paviment sintètic en làmines o llosetes.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Paviment format amb làmines o llosetes de PVC heterogeni, col·locades amb adhesiu acrílic

de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular o en fred amb PVC líquid.   
- Paviment format amb làmines o llosetes de PVC homogeni col·locades amb adhesiu acrílic de

dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular o en fred amb PVC líquid.   
- Paviment format amb làmines o peces de linòleum col·locades amb adhesiu acrílic de

dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular.   
- Paviment format amb làmines o llosetes de goma, col·locat amb adhesiu.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Paviments de PVC i linòleum:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts
- Segellat dels junts
- Protecció del paviment acabat   
Paviment de goma:   
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts entre làmines
- Neteja de la superfície del paviment
- Protecció del paviment acabat   
CONDICIONS GENERALS:   
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.   
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes
superficials.   
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o les llosetes.   
Les làmines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície
plana i llisa de textura uniforme.   
La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta
amb el sòcol.   
Toleràncies d'execució:   
- Nivell: ± 5 mm   
- Planor:  ± 4 mm/2 m; Celles:  <= 2 mm   
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m   
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:   
Els junts han d'estar soldats en calent per mitjà d'un cordó de soldadura de clorur de
polivinil de diàmetre 4 mm o en fred pel procediment de soldadura líquida.   
PAVIMENT DE GOMA:   
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Toleràncies d'execució:   
- Celles:  <= 1 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.   
En el moment de la col·locació la temperatura mínima de la solera ha de ser de 10º C.   
La humitat relativa durant la instal·lació ha d'estar entre el 50 i el 60 %   
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.   
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que
s'exigeixin al paviment acabat.   
S'han de respectar els junts propis del suport.   
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb
bola de 10 mm de diàmetre >= 30 N/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1).   
Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per
pavimentar.   
Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver
tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior.   
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.   
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:   
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El seu
ús ha de respondre a les instruccions del fabricant.   
En el cas de soldadura en calent, les làmines o llosetes s'han de col·locar deixant un espai
d'1 mm entre elles.   
En el cas de soldadura en fred, les làmines o llosetes s'han de col·locar a tocar.   
Un cop col·locat el paviment i en el cas de soldadura en calent, s'ha de fer l'acanalat dels
junts amb una fondària de 2/3 del gruix de la làmina o lloseta i s'ha de procedir a fer la
soldadura.
Un cop feta la soldadura, s'ha de tallar el cordó que sobri de tal manera que la part superior
quedi enrasada amb les làmines o llosetes.   
En el cas de soldadura en fred, un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés
d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc.   
L'execució de la soldadura no s'ha de fer mentre l'adhesiu no estigui completament sec.   
PAVIMENT DE LLOSETES DE PVC I LINÒLEUM:   
Per a la col·locació correcta de les llosetes s'han de traçar uns eixos a partir del centre
del local i se n'ha de fer el replanteig.   
PAVIMENT DE GOMA:   
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions
del fabricant.
Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu.   
Les làmines o les llosetes s'han de col·locar a tocar.   

3.- UNITAT I CRITERIS 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.   

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.   
- Col·locació de l'adhesiu   
- Col·locació de les làmines o les llosetes   
- Execució dels junts   
- Segellat dels junts (en cas de goma)   
- Neteja i protecció del paviment acabat   
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:   
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.   
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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.   
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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

KH2 -  LLUMS DECORATIUS ENCASTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KH21F413,KH21F414,KH21F415,KH21F411.

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

Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.   
S'han considerat lluminàries amb els tipus d'equips següents:   
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer

esmaltat o d'alumini anoditzat, amb òptica i amb difusor o sense.   
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb

cos d'alumini que recobreix la part no lluminosa.   
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini

anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.   
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d'incandescència, fluorescents o led amb

equip o sense   
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'execució:   
- Posició:  ± 20 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.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.   

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 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.   
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias
empotradas.   
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas
de uso general.   
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección diecinueve:
Luminarias con circulación de aire (reglas de seguridad).   

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.   
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).   
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.   
- Mesurar nivells d'il·luminació   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- 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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

KJ1 -  APARELLS SANITARIS

KJ13 -  LAVABOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KJ13B613.

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   
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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
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 CRITERIS 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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

KJ1 -  APARELLS SANITARIS

KJ14 -  INODORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KJ14BB1Q.

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:   
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- 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 CRITERIS 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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA

KJ4 -  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KJ46U001,KJ46U003.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Accessoris i complements de bany col·locats.   
S'han considerat els elements següents:   
- Saboneres murals o per encastar al taulell   
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb

fixacions mecàniques.   
- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques   
- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques
- Tovalloler, 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   
- 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   
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:   
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.   
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.
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.   
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:   
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell  en apretar els cargols de fixació.   
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:   
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KQ -  EQUIPAMENTS

KQZ -  EQUIPAMENTS ESPECIALS

KQZ1 -  PENJADORS
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de penjador de tub al parament, soldat a platina metàl·lica.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció   
CONDICIONS GENERALS:   
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.   
El penjador ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT.   
Ha de ser resistent i estar sòlidament fixat a l'element constructiu de manera que no es pugui
retirar ni desplaçar de la seva posició.   
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.   
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.   
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.   
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.   
Toleràncies d'execució:   
- Posició:  ± 2 mm
- Aplomat:  ± 1 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.   
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.   
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.   
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig.   
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.   
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   

Reforma de local comercial per oficines municipals i de la COMU

 Pàgina:    88



A -  Tipus A

A0 -  MÀ D'OBRA EMPRESARIAL

A01 -  MÀ D'OBRA INDIVIDUAL

A012 -  Familia 012

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

A012M000,A0127000,A012D000,A0122000,A012E000,A012A000,A012H000,A012G000,A012Q000,A012J000.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

   
____________________________________________________________________________

   

   
A0 -  MÀ D'OBRA EMPRESARIAL

A01 -  MÀ D'OBRA INDIVIDUAL

A013 -  Familia 013

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

A013M000,A0137000,A013D000,A013A000,A013H000,A013G000,A013F000,A013Q000,A013J000.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
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2.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

   
____________________________________________________________________________
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11. DADES DE L'OBRA 

 
1.1 Tipus d'obra:  Projecte de reforma per al canvi d’ús de local comercial a ús administratiu 

 
1.2 Emplaçament: Avinguda Pau Casals, 72 

 08192 Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental) 
 

1.3 Superfície reformada aproximada:   197,13 m2 
 

1.4 Promotors: AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLÉS 
 

1.5 Arquitecte tècnic autor del Projecte d'execució: Anna Moreno Duran i Edurne Arrondo Vila 
 

1.6 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Anna Moreno Duran i Edurne Arrondo Vila 
                                                       

 
 
 

 

 

  



22. COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

 
2.1. Introducció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin 
les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla 
de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin 
la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

- Evitar riscos  
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
- Combatre els riscos a l'origen  
- Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les 

condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i 

la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

- La recollida dels materials perillosos utilitzats  
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra 

o prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut 
en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment 
menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 



 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la 
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-
la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les 
mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

- Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els 
que desenvolupin la seva activitat.  

- Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
- Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció 

i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels 
treballadors.  

- Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

22.3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del 
RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant 
que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

2.3.1. MITJANS I MAQUINARIA 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
- Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots  
- Ambient excessivament sorollós  
- Contactes elèctrics directes o indirectes  
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
- Altres 

2.3.2. TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Altres 

2.3.3. ENDERROCS 

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
- Projecció de partícules durant els treballs  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
- Contactes amb materials agressius  
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
- Talls i punxades  
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots  
- Ambient excessivament sorollós  
- Fallida de l'estructura  
- Sobre esforços per postures incorrectes  
- Acumulació i baixada de runes  
- Altres  

2.3.4. RAM DE PALETA 

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
- Projecció de partícules durant els treballs  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
- Contactes amb materials agressius  
- Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
- Talls i punxades  
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots  
- Ambient excessivament sorollós  
- Sobre esforços per postures incorrectes  
- Bolcada de piles de material  
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
- Altres  

2.3.5. REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
- Projecció de partícules durant els treballs  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
- Contactes amb materials agressius  
- Talls i punxades  
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots  
- Sobre esforços per postures incorrectes  
- Bolcada de piles de material  
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
- Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
- Altres  



2.3.6. INSTAL·LACIONS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
- Talls i punxades  
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots  
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
- Contactes elèctrics directes o indirectes  
- Sobre-esforços per postures incorrectes  
- Caigudes de pals i antenes  
- Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
- Altres  

 

22.4. Relació de treballs més habituals que representen riscos especials i que comporten l'adopció de mesures de 
prevenció i protecció específiques i particulars durant l'execució de l'obra. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

- Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació 
de zones controlades o vigilades  

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 
2.5. Mesures de prevenció i protecció 

- Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
- S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de 

treball.  
- Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
- Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

2.5.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra  

- Senyalització de les zones de perill  
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors  

- Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
- Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
- Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
- Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
- Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
- Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
- Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les 

persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
- Instal·lació de serveis sanitaris  

2.5.2. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
- Utilització de calçat de seguretat  
- Utilització de casc homologat  
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als 
operaris amb formació i capacitació suficient.  

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades  

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
- Utilització de mandils  
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb 

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

2.5.3. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra 
(entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure 
un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

- Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes)  

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  



 
22.6. Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici 
de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per 
a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

2.7. Normativa aplicable 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio     
(DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre              
(BOE: 10/11/95)  
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero             

(BOE: 31/01/97).                 

Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98) 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010  
(BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
 (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril                

(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el 
RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA 
LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997, de 14 DEabril                  
(BOE 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS 
QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.  14  abril                   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo                
(BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo              
(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo                 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio            

(BOE: 07/08/97)                              

transposició de la directiva 89/655/CEE            
modifica i deroga alguns capítols de la “ordenanza de 
seguridad e higiene en el trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN 
AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre         
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8  junio                 
(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO DE 
LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998                                  
(BOE: 03/06/98) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952             
(BOE: 15/06/52)                
modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 
22/12/53)                          
O. 23 septiembre de 1966              
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 
gener de 1956 
Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º 
Y ANEXOS I Y II   
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)        
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA 
DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987           
(BOE: 18/09/87) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977             
(BOE: 14/06/77)                           
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS 
DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA 
OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,                

(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre de 
2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril de 1990 
(BOE: 24/04/90))  

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO O. de 31  octubre  1984                 
(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS 
CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987                     
 (BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABA O. de 9 de marzo DE 1971                         

(BOE: 16 I 17/03/71)               
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)           
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 



S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        
 (DOGC: 27/01/98) 
 
 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974      
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 
R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:  
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4  
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5            
modificació: BOE: 27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6        
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7  
modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8  
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 1975                
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9    
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y 
MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10  
modificació: BOE: 01/11/75 

 

Sant Quirze del Vallès, juny de 2020 
 
Anna Moreno, Arquitecta Tècnica     Edurne Arrondo, Arquitecta Tècnica 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 2: FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   

 
EXTERIOR DEL LOCAL  

  

  

  

 

 

   

INTERIOR DEL LOCAL  

  

  

  

  



   

  

  

  

  

   

  

  

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 3: FITXA DE RESIDUS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

2,00 - -

1,70 - -

2,10 - -

1,70 - -

1,70 - -

1,80 - -

De perforació - -

De drenatge - -

- -

NOTA I: 

NOTA II: 

no si

- - - 170101 NP D5

- - - 170102 
170103 NP D5

- - - 170904 NP D5-D9

- - - 170802 NP D5

X - 1 0,41 0,71 1,84 170407 NP -

X - 1 0,27 0,46 0,10 170201 NP -

- X 1 0,72 1,18 1,13 170202 NP D5

- X 1 5,85 11,21 6,13 170203 NP D5

no si

- - 170101 NP D5

1 2,43 2,19 170103 NP D5

- - 170904 NP D5-D9

- - 170802 NP D5

- - 170407 NP -

- - 170201 NP -

- - 170202 NP D5

- - 170203 NP D5

- - 150101 NP D5

- - 150110 P D5-D9-
D10

NOTA I : 

NOTA II : 

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma 
d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta 
acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

Paper i cartró R1-R3

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

R3-R4-R5

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 
separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a un 
gestor de residus extern.

Vidre R5

Guix R5

Metalls R4

Plàstic R5

Formigó R5

Fusta R1-R3

Material ceràmic R5-R10

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses R5

R5

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - 
REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008 Obra Inst. 

Tractament Abocador Volum real    
m3 CLA

R1-R3

VAL ( R )
sup construïda (m2)

Pes         
Tn CER ELIM    

( D )

On es farà la gestió dels residusSeparació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

R5

Plàstic

VAL ( R )

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses R5

Avaluació i característiques 
dels residus Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Guix R5

Metalls R4

Vidre

Volum 
aparent    m3

Formigó R5

Maons, teules i Material ceràmic R5-R10

CLA
Enderroc en rehabilitació i reforma

CER ELIM ( D )

ALTRES
Llots

- -

- -

Altres - -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

S'han detectat 
terres 

contaminades
CLA

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

Sant Quirze del Vallès (Vallès Occ)
Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

CER

- -

Volum de 
terres(real)    

m3

Volum de 
terres(aparent) 

m3

Pes de 
terres(real)    

Tn

Abocador

RESIDUS D'ENDERROCS Codificació, classificació i les vies de gestió del 
residus

Fusta

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

On es farà la gestió dels residus Avaluació i característiques dels 
residus

Pes     
Tn

Volum real    
m3

versió V4 2018

Àrea de Territori de l'Ajuntament Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: Reforma de local comercial per oficines municipals i de la COMU

ELIM ( D ) VAL ( R )

Av. Pau Casals, 72 Municipi/Comarca:

Avaluació i característiques dels residus

sup a enderrocar (m2)

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 
residus.

REBLIMENTS

Argiles

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

TERRENYS 
NATURALS

Terraplè

Terra vegetal

Obra Inst. 
Tractament

200610 Fitxa de residus
1 de 2

Adreça: Sant Quirze del Vallès (Vallès Occ)
Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

versió V4 2018

Àrea de Territori de l'Ajuntament Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: Reforma de local comercial per oficines municipals i de la COMU
Av. Pau Casals, 72 Municipi/Comarca:

m3
35,00% €/m3 Total €/km

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

-

-

-

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

-

-

125,20

NOTA:

Classificació del residu
NP Residus no perillosos
P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus
D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia
D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents
D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents
D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)
D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics
D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques
D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases
D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació
D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors
D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis
D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls
D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10
D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 
D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per 
a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

€

Import DIPÒSIT Gestor de residus     
Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total dipòsit

11,38 Tn 11 €/Tn 150,00 €

Import  DIPÒSIT Gestor de residus    
Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

Tn 11 €/Tn -

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles - -

Paper i cartró - -

VALORACIÓ TOTAL:

Plàstic 6,13 - -

Fusta 0,10 - -

-

Pes Inst. Tractament

Vidre 1,13 - -

Metalls 1,84 -

Total

Guix - -

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses - -

Material ceràmic 3,28 - -

Formigó - -

ALTRES
Llots

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Esponjament Inst. Tractament

Altres

Total

VALORACIÓ TOTAL:

Transport (unitat/m3)

De perforació
De drenatge

REBLIMENTS
Terra vegetal

Pedraplè

Grava i sorra solta

Terraplè

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta

Argiles

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament Total Km

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

200610 Fitxa de residus
2 de 2



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 4. ESTUDI ENERGÈTIC DE ENERGEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  









































 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 5. IMATGES 3D DEL MOBILIARI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   

 

 
 

 

   

 

 

 



   

 

 

 

   

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 6. . MEMÒRIA TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ 
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MEMÒRIA TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ 

El local objecte de la reforma, disposa en l'actualitat d’alimentació elèctrica mitjançant derivació individual 
connectada a comptador homologat de companyia subministradora, situat en la centralització de 
comptadors ubicada en el vestíbul d’accés de l’edifici.  

La derivació individual alimenta un quadre elèctric de distribució i protecció, des del que surten les línies 
que alimentaran l’enllumenat, endolls i altre equip o màquina que precisi d’energia elèctrica per funcionar.  

No hi ha subquadres elèctrics.  

La instal·lació elèctrica es projecta com a una instal·lació convencional, sense aplicació específica de cap 
Instrucció Tècnica Complementaria del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (ITC REBT) 

Segons s’accedeix al local hi ha una zona destinada a l’atenció de públic, però que no sobrepassa els 40 m2 
de superfície útil.  Aplicant el càlcul d’aforament establert per REBT, a raó d’1 persona per cada 0’8 m2, 
tenim que l’ocupació no supera les 50 persones alienes al establiment, i per tant no es pot considerar com a 
local de pública concurrència, ja que per oficines amb presència de públic, aquest és el límit establert. 

No és d’aplicació per tant la ITC BT 28 – “Instal·lacions en locals de pública concurrència” del Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT). 

No obstant, es seguiran unes pautes similars a la ITC BT 28, ja que es considera que la instal·lació resultant 
serà molt més segura.  

Una de les principals consideracions que es realitzarà seguint les indicacions de la ITC BT 28, és que tot el 
cablejat previst serà no propagadors de l’incendi i amb emissions de fums i opacitat reduïda (lliure 
d’halògens).  

No s’arribarà a l’exigència de 3 línies independents d’enllumenat que contempla la ITC BT 28, però es 
preveuen que almenys hagi 2 línies d’enllumenat independent, ja que es considera suficient per mantenir 
un nivell d’enllumenat en cas que una d’elles falli, degut a les dimensions del local, la bona previsió 
d’enllumenat d’emergència i atenent a que no es considera un local de pública concurrència.  

Degut a la previsió de la col·locació de fals sostre en tota la seva superfície, s’ha optat per passar la gran 
majoria de les línies elèctriques per safates que partint del quadre de distribució i protecció, es van 
distribuint fins arribar a les caixes que després derivaran cap al punts de llum, equips o aparells d’aquesta 
planta. 

Els muntants per alimentar endolls s’ha previst per tub corrugat no propagador de l’incendi i amb emissions 
de fums i opacitat reduïda, encastat en paret i safata de PVC en zones on no es pugui encastar els tubs.  

A continuació es descriuen els elements que constitueixen la instal·lació elèctrica del local que es vol 
adequar com a  oficina municipal. 

 

Escomesa 

És part de la instal·lació de la xarxa de distribució, que alimenta la caixa de protecció o unitat funcional 
equivalent (CGP). Aquesta línia està regulada per la ITC-BT-11.  

En el nostre cas es tracta d’una escomesa subterrània ja existent que alimenta l’edifici on es troba el local 
d’estudi. 

La tensió de servei es 3x400/230V. 

Finalment, assenyalem que l’escomesa serà part de la instal·lació constituïda per l’empresa 
subministradora, per tant el seu disseny ha de basar-se en les seves normes particulars. 

La Potència Màxima Admissible (PMA) de la instal·lació existent en el local d’estudi, segons el Interruptor 
General Automàtic (IGA) de 25A,  és de 17,32 kW. 
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Es mantindrà aquesta PMA com a base de càlcul, podent-se contractar qualsevol potència inferior en cas 
que es consideri oportú. 

 

Caixa General de Protecció 

No es necessari fer cap modificació sobre la Caixa General de Protecció (CGP) de l’edifici, ja que es manté la 
mateixa potència contractada amb companyia i per tant no serà necessari fer cap modificació ni actuació 
sobre la línia d’enllaç que alimenta l’edifici.  
 

Comptador 

El comptador d’energia elèctrica que consumeix el local es troba situat a la centralització de comptadors de 
l’edifici.  

Actualment el local disposa de contracte vigent amb la companyia subministradora i un cop s’hagi legalitzat 
la instal·lació elèctrica interior de les oficines davant del departament d’indústria, es demanarà el 
corresponent canvi de titularitat i s’ajustarà la potència de contractació a les necessitats de l’activitat.  

En principi es mantindrà el comptador existent, ja que es tracta d’un comptador de tipus electrònic 
homologat per la companyia subministradora. No  obstant, és potestat de la companyia subministradora la 
decisió de canviar-lo o mantenir-lo segons el compliment de normativa ja que el titular de la instal·lació farà 
ús del mateix en règim de lloguer.  

 

Derivació individual 

La derivació individual s’inicia en l’embarrat general i comprèn els fusibles de seguretat, el conjunt de 
mesura i els dispositius generals de comandament i protecció. 

Els cables seran continus sense connexions, sent la secció uniforme, a excepció de les connexions 
realitzades en la ubicació dels comptadors i en els dispositius de protecció. 

La caiguda de tensió màxima admesa en el nostres cas, al tractar-se d’un subministrament on els 
comptadors estan totalment concentrats, es d’ 1,0%. 

El local d’estudi ja disposa d’una derivació individual des del comptador ubicat a la centralització de 
comptadors de l’edifici, mitjançant un cable multipolar de 3x16+TTmm2 amb aïllament 0,6/1kV, no 
propagador de l’incendi i amb emissions de fums i opacitat reduïda (lliure d’halògens).  

 

Dispositius de comandament i protecció 

Els dispositius generals de comandament i protecció es situaran el més pròxim al punt d’entrada de la 
derivació individual al local i el més pròxim possible a la porta d’accés de l’establiment.  

Es col·locaran a un quadre previst únicament per allotjar aquestes dispositiu o proteccions.  

La alçada a la qual es situaran els dispositius generals i individuals de comandament i protecció dels circuits, 
mesurat des del nivell del terra, serà com a mínim d’1m.  

Es recomana la seva instal·lació entre 1,40 i 2,00 m. 

Tots els circuits elèctrics estaran convenientment identificats mitjançant retolació permanent en el quadre 
de comandament i protecció, de manera que es puguin identificar ràpidament les línies elèctriques per 
realitzar talls de subministrament, reparacions, modificacions, etc. 

Els envolvents dels quadres de distribució i protecció han de complir les normes UNE 20.451 i UNE-EN 
60.439-3 amb un grau de protecció mínima IP 30 segon UNE 20.324 i IK07 segons UNE-EN 50.102. 
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Aquest quadre, només podrà ser manipulat pels serveis autoritzats per l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès,  no sent accessible en cap cas al públic en general. 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció a instal·lar en el Quadre General seran, 
com a mínim: 

Interruptor General Automàtic (IGA) de tall omnipolar, que permeti el seu accionament manual i que 
estigui dotat d’elements de protecció contra sobre càrrega i curtcircuits. Aquest interruptor és 
independent de l’Interruptor de Control de Potència. 

Protecció contra sobretensions permanents i caràcter transitori, amb caràcter obligatori, segons 
estableix el Vademècum de la Companyia subministradora.  

Interruptors diferencials (ID), destinats a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits; 
tret que la protecció contra contactes indirectes s’efectuï mitjançant altres dispositius d’acord amb la 
ITC-BT-24. 

En cas que s’instal·li més d’un interruptor diferencial en sèrie, hi haurà una selectivitat entre ells, tant 
en sensibilitat com en temps.  

Dispositius de tall omnipolar, destinat a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun 
dels circuits interiors del local. El poder de tall serà como a mínim 6kA.  

La denominació d’aquests dispositius es coneixen com a PIA o Interruptor magneto tèrmic. 

Les proteccions anteriors, seran de IV ó II pols, en funció de si els equips a alimentar són trifàsics o 
monofàsics respectivament. 

En el plànol corresponent a l’esquema unifilar que s’adjunta, es detallen les característiques de les 
proteccions per a cadascuna de les línies elèctriques previstes.  

 

Característiques generals de la instal·lació elèctrica interior 

Conductors 

Els conductors i cables que s’utilitzaran en la instal·lació interior seran de coure i seran sempre aïllats.  

S’instal·laran preferentment sota tubs protectors, sent la tensió assignada no inferior a 450/750 V.  

La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera que la caiguda de tensió entre l’origen de la 
instal·lació interior i qualsevol punt d’utilització sigui menor del 3 % per a enllumenat i del 5 % per als altres 
usos.  

El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la de la instal·lació interior i la de la derivació 
individual, de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels valors límits especificats 
per a ambdues, segons el tipus d’esquema utilitzat.  

En instal·lacions interiors, per a tenir en compte els corrents harmònics degudes a càrregues no lineals i 
possibles desequilibris, excepte justificació per càlcul, la secció del conductor neutre serà com a mínim igual 
a la de les fases. No s’utilitzarà un mateix conductor neutre per a diversos circuits.  

Les intensitats màximes admissibles, es regiran en la seva totalitat pel que estableix la Norma UNE 20.460-
5-523 i el seu annex nacional.  

Els conductors de la instal·lació seran fàcilment identificables, especialment pel que fa al conductor neutre i 
al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin els seus aïllaments. 
Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació o es prevegi per a un conductor de fase la seva passada 
posterior a conductor neutre, s’identificaran aquests pel color blau clar. AL conductor de protecció se li 
identificarà pel color verd-groc. Tots els conductors de fase, o si escau, aquells per als quals no es prevegi la 
seva passada posterior a neutre, s’identificaran pels colors marró, negre o gris.  
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Els conductors de protecció tindran una secció mínima igual a la fixada en la taula següent:  
            Secció conductors fase (mm²)                                     Secció conductors protecció (mm²)  
 
                      Sf   16                                                    Sf  
                   16 < S f   35                                                                                       16  
                      Sf > 35                                                                                         Sf/2 
 

Subdivisió de les instal·lacions 

Les instal·lacions es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries que puguin 
produir-se en un punt d’elles, afectin solament a certes parts de la instal·lació, per exemple a una zona 
d’enllumenat del local, un equip de clima, una zona d’endolls, etc... de manera que l’altre part de  zones 
alimentades per altres línies d’enllumenat, clima o endolls, puguin continuar funcionant fins que es repari 
l’avaria en les línies afectades.  
És per aquest motiu, que els dispositius de protecció de cada circuit estaran adequadament coordinats i 
seran selectius amb els dispositius generals de protecció que els precedeixin. 
 
Tota instal·lació es dividirà en diversos circuits, segons les necessitats, a fi de:  
 

evitar les interrupcions innecessàries de tot el circuit i limitar les conseqüències d’una fallada.  
facilitar les verificacions, assajos i manteniments.  
evitar els riscos que podrien resultar de la fallada d’un sol circuit que pogués dividir-se, com per 
exemple si solament hi ha un circuit d’enllumenat.  

 

Equilibrat de càrregues 

Perquè es mantingui el major equilibri possible en la càrrega dels conductors que formen part de la 
instal·lació elèctrica, es procurarà que aquella quedi repartida entre les seves fases o conductors polars.  
 

Resistència d’aïllament i rigidesa dielèctrica 

Al tractar-se d’una instal·lació amb tensió nominal de 400/230, La instal·lació elèctrica haurà de presentar 
una resistència d’aïllament   0,5M , mitjançant tensió d'assaig en corrent continu de 500 V.  

En cas que hi hagi circuits amb característiques MBTS I MBTP, la tensió d’assaig en corrent continu serà de 
250, amb un resultat de la resistència d’abillament   0,25M. 

Els corrents de fuita no seran superiors, per al conjunt de la instal·lació o per a cadascun dels circuits que 
aquesta pugui dividir-se a l’efecte de la seva protecció, a la sensibilitat que presentin els interruptors 
diferencials instal·lats com a protecció contra els contactes indirectes.  

Segons les prescripcions de les normes de producte UNE-EN 61008-1 i UNE-EN 61009-1 els interruptors 
diferencials poden desconnectar a partir del 50% de la seva intensitat diferencial-residual assignada. Per 
tant s’hauran de limitar les corrents de fuita molt per sota d’aquest valor.  

 

Pel que respecta a la rigidesa dielèctrica de la instal·lació, ha de ser tal que desconnectats el aparells 
d’utilització (receptors), resisteixi durant 1 minut una prova de tensió de 2U + 1000V a freqüència 
industrial, sent U la tensió màxima de servei expressada en volts i com a mínim de 1500V. Aquest assaig es 
realitzarà per a cadascun dels conductors inclosos el neutre o compensador, amb relació a terra i entre 
conductors, tret per aquells materials en els que es justifiqui que hagi estat realitzar aquest assaig 
prèviament pel fabricant.  
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Quan es realitzin les proves de rigidesa dielèctrica s’hauran de desconnectar els eventual protector de 
sobretensions de la instal·lació.  

 

Connexions 

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant connexions i/o derivacions per simple retorciment 
o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant borns de connexió 
muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió; es permet la utilització de brides de 
connexió. Sempre s’hauran de realitzar a l’interior de caixes d'entroncament i/o de derivació.  

Si es tracta de conductors de diversos fils, les connexions es realitzaran de manera que el corrent es 
reparteixi per tots els fils que el composen. Els conductors de secció superior a 6 mm2 hauran de connectar-
se per mitjans de terminals adequats, de manera que les connexions no quedin sotmesos a esforços 
mecànics.  

 

Distribució de la instal·lació elèctrica 

Diversos circuits poden trobar-se en el mateix tub o en el mateix compartiment de canal si tots els 
conductors estan aïllats per a la tensió assignada més elevada.  

En cas de proximitat de canalitzacions elèctriques amb unes altres no elèctriques, es disposaran de manera 
que entre les superfícies exteriors d’ambdues es mantingui una distància mínima de 3 cm. En cas de 
proximitat amb conductes de calefacció, d’aire calent, vapor o fum, les canalitzacions elèctriques 
s’establiran de manera que no puguin arribar a una temperatura perillosa i, per tant, es mantindran 
separades per una distància convenient o per mitjà de pantalles calorífugues. 

Les canalitzacions elèctriques no es situaran per sota d’altres canalitzacions que puguin donar lloc a 
condensacions, tals com les destinades a conducció de vapor, d’aigua, de gas, etc., tret que es prenguin les 
disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d’aquestes 
condensacions. 

Les canalitzacions hauran d’estar disposades de forma que facilitin la seva maniobra, inspecció i accés a les 
seves connexions. Les canalitzacions elèctriques s’establiran de manera que mitjançant la convenient 
identificació dels seus circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions, 
etc.  

En tota la longitud dels passos de canalitzacions a través d’elements de la construcció, tals com murs, 
envans i sostres, no es disposaran entroncaments o derivacions de cables, estant protegides contra els 
deterioraments mecànics, les accions químiques i els efectes de la humitat.  

Les cobertes, tapes o envolupants, comandaments i polsadors de maniobra d’aparells tals com 
mecanismes, interruptors, bases, reguladors, etc, instal·lats en general, en els locals humits o mullats, seran 
de material aïllant.  

El diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels conductors a conduir, s’obtindrà 
de les taules indicades en la ITC-BT-21, així com les característiques mínimes segons el tipus d’instal·lació.  

 
Per a l’execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es tindran en compte les prescripcions generals 
següents:  

El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles a les arestes de 
les parets que limiten el local on s’efectua la instal·lació. 
Els tubs s’uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin la continuïtat 
de la protecció que proporcionen als conductors.  
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Els tubs aïllants rígids corbables en calent podran esser ensamblats entre si en calent, recobrint 
l’entroncament amb una cura especial quan es precisi una unió estanca.  
Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció inadmissibles. 
Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els especificats pel fabricant conforme a 
UNE-EN. 

•  Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després de col·locar-los i fixats 
aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que es considerin convenients, que en 
trams rectes no estaran separats entre si més de 15 metres. El nombre de corbes en angle situades 
entre dos registres consecutius no serà superior a 3. Els conductors s’allotjaran normalment en els 
tubs després de col·locats aquests.  

•  Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors en 
els tubs o servir al mateix temps com caixes d’entroncament o derivació.  

•  Les connexions entre conductors es realitzaran en d’interior de caixes apropiades de material aïllant i 
no propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides contra la corrosió. Les dimensions 
d’aquestes caixes seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de 
contenir. La seva profunditat serà almenys igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, 
amb un mínim de 40 mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer 
estances les entrades dels tubs en les caixes de connexió, haurien d’emparar-se premsaestopes o 
ràcords adequats.  

•  En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es tindrà en compte la possibilitat que es produeixin 
condensacions d’aigua en el seu interior, per a això es triarà convenientment el traçat de la seva 
instal·lació, preveient l’evacuació i establint una ventilació apropiada en d’interior dels tubs 
mitjançant el sistema adequat, com pot ser, per exemple, l’ús d’una "T" de la qual un dels braços no 
s’empra.  

•  Els tubs metàl·lics que siguin accessibles han de posar-se a terra. La seva continuïtat elèctrica haurà 
de quedar convenientment assegurada. En el cas d’utilitzar tubs metàl·lics flexibles, és necessari que 
la distància entre dues posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 metres.  

•  No podran utilitzar-se els tubs metàl·lics com a conductors de protecció o de neutre.  
 
Quan els tubs s’instal·lin en muntatge superficial, es tindran en compte, a més, les següents prescripcions:  
 

•  Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a màxim, de 0,50 metres. Es 
disposaran fixacions de l'una i l’altra part en els canvis d’adreça, en els entroncaments i en la 
proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells.  

•  Els tubs es col·locaran adaptant-se a la superfície sobre la qual s’instal·len, corbant-se o usant els 
accessoris necessaris.  

•  En alineacions rectes, les desviacions de l’eix del tub respecte a la línia que uneix els punts extrems 
no seran superiors al 2%.  

•  És convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una altura mínima de 2,50 metres sobre 
el terra, a fi de protegir-los d’eventuals danys mecànics.  

 
Quan els tubs es col·loquin encastats, es tindran en compte, a més, les següents prescripcions:  
 

•  En la instal·lació dels tubs a l’interior dels elements de la construcció, les fregues no posaran en perill 
la seguretat de les parets o sostres que es practiquin. Les dimensions de les fregues seran suficients 
perquè els tubs quedin recoberts per una capa de 1 centímetre d’espessor, com a mínim. En els 
angles, l’espessor d’aquesta capa pot reduir-se a 0,5 centímetres.  

•  No s’instal·laran entre forjat i revestiment tubs destinats a la instal·lació elèctrica de les plantes 
inferiors.  

•  Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran instal·lar-se, entre forjat i 
revestiment, tubs que haurien de quedar recoberts per una capa de formigó o morter de 1 cm 
d’espessor, com a mínim, a més del revestiment.  
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•  En els canvis d’adreça, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveïts de colzes o "T" 
apropiats, però en aquest últim cas només s’admetran els proveïts de tapes de registre.  

•  Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables una vegada 
finalitzada l’obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la superfície exterior del revestiment 
de la paret o sostre quan no s’instal·lin en d’interior d’un allotjament tancat i practicable.  

•  En el cas d'utilitzar-se tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts horitzontals a 
50 centímetres com a màxim, de sòl o sostres i els verticals a una distància dels angles de cantons no 
superior a 20 centímetres.  

 
Per a l’execució de les canalitzacions amb canals protectores, es tindran en compte les prescripcions 
generals següents:  

Les canals protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com "canals amb 
tapa d’accés que només poden obrir-se amb eines". En el seu interior es podran col·locar 
mecanismes tals com interruptors, presses de corrent, dispositius de comandament i control, etc, 
sempre que es fixin d’acord amb les instruccions del fabricant. També es podran realitzar 
entroncaments de conductors en el seu interior i connexions als mecanismes. 

Les canals protectores per a aplicacions no ordinàries hauran de tenir unes característiques 
mínimes de resistència a l’impacte, de temperatura mínima i màxima d’instal·lació i servei, de 
resistència a la penetració d’objectes sòlids i de resistència a la penetració d’aigua, adequades a les 
condicions de l’emplaçament al que es destina; així mateix les canals seran no propagadores de la 
flama. Aquestes característiques seran conformes a les normes de la sèrie UNE-EN 50.085. 

Les canals amb conductivitat elèctrica han de connectar-se a la xarxa de terra, la seva continuïtat 
elèctrica quedarà convenientment assegurada. 

La tapa de les canals quedarà sempre accessible.  

 

En general, tots els traçats de les canalitzacions es farà seguint preferentment línies verticals i horitzontals 
o paral·leles a les arestes de les parets que limiten al local on s'efectua la instal·lació.  
 

Enllumenat general   

L’enllumenat general de les diferents zones que componen el local destinat a oficines, es realitzaran 
mitjançant panells de leds encastats al fals sostre de 60x60cm. Al vestíbul d’accés al local, a l’office, sala de 
neteja i vestíbul del bany s’ha optat per il·luminar mitjançat downligths leds. Al bany, l’enllumenat s’ha 
resolt la il·luminació amb downlights led de petit diàmetre. 

Per dimensionar el sistema d’enllumenat de les oficines la normativa d’obligat compliment com el Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE), Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT), RD 486/1997 (BOE nº 97, de 
23 abril), així com les recomanacions de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de la Energia (IDAE) i el 
Comitè Espanyol de Il·luminació (CEI). 

En concret, les recomanacions tècniques que s’han tingut en compte per projectar l’enllumenat general del 
local destinat a oficines, de forma que s’aconsegueixin els estàndards per complir la normativa de 
prevenció de riscos i seguretat en el treball,  han estat els següents.  

UGR<19 (índex enlluernament unificat) 
CRI≥80 (índex reproducció cromàtic) 
 4000 K de temperatura de color de la llum 
Flicker free (llum sense parpellejos) 
500 lux en el pla de treball (sobre la taula, a 85cm del terra) 
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Justificació Enllumenat segons DB SUA 4 – Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada 

Segons el Document Bàsic de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, secció 4 de Seguretat davant el risc 
causat per il·luminació inadequada, estableix que:  

L’enllumenat previst serà capaç de proporcionar, una luminància mínima de 100 lux en zones 
interiors. El factor d’uniformitat mitja ha de ser del 40% com a mínim.  

El valor indicat anteriorment de 100 lux es compleix sobradament en les zones interiors, ja que al preveure 
una luminància mínima de 500 lux en el pla de treball, degut a les recomanacions de diverses normatives i 
publicacions de referència en l’aspecte de Prevenció de riscos i Seguretat en el treball, aquest valor es 
fàcilment d’aconseguir.  

L’enllumenat general de les diferents zones i dependències que componen les oficines, s’ha previst amb 
panells led de 60x60cm que s’han ubicat encastats al fals sostre situat a 2,50m, seguint l’estudi realitzat 
amb el programa DIALux, que ha donat els següents resultats: 

Dependència / Zona Em (lux) Em / Emín (Uniformitat %) 
Bany adaptat 208 76,0% 
Zona circulació sala espera 622 52,5% 
Despatx 1 (sobre taula) 531 75,0% 
Despatx 1 (al terra) 461 61,7% 
Sala de reunions gran (sobre taula) 622 74,6% 
Sala de reunions gran (al terra) 521 51,5% 
Espai treball 1 orientat a plaça interior (sobre taula) 589 65,7% 
Espai treball 2 orientat a Avda Pau Casals (sobre taula) 518 64,6% 
Espai treball 1 i 2 zona circumdant (al terra) 529 40,5% 
Office (sobre taula) 735 87,5% 
Office (al terra) 703 69,1% 
Sala de reunions petita (sobre taula) 559 83,9% 
Sala de reunions petita (al terra) 415 63,3% 
Recepció (sobre taula treball) 636 77,7% 
Recepció (sobre taula annexa) 592 84,5% 
Recepció zona circumdant (al terra) 550 51,7% 

 
Com es pot comprovar a la taula anterior, es dona compliment al requeriment d’una luminància mitja de 
100 lux com a mínim, amb un factor mitjà del 40% com a mínim.  
 
Els valors anteriors s’ha extret de l’estudi d’il·luminació realitzar amb el programa DIALux que s’adjunta en 
els annexos.  
 

Justificació Enllumenat segons DB HE 3 – Eficiència energètica de les instal·lacions de il·luminació  

Els locals ha de disposar de instal·lacions de il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i al 
mateix temps ser eficaces energèticament  disposant de sistemes de control que permetin ajustar l’encesa 
a la ocupació real de les zones, així com d’un sistema d regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum 
natural, en les zones que reuneixin unes condicions determinades.  
 

Eficiència Energètica de la Instal·lació d’Enllumenat 

L’eficiència energètica d’una instal·lació d’enllumenat d’una zona, es determinarà mitjançant el Valor 
d’Eficiència Energètica de la Instal·lació VEEI (W/m2) per cada 100 lux mitjantçant la següent expressió.  
 VEEI = (P·100)/(S·Em) 
Sent:  
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 P la potència de la llumenera més l’equip auxiliar (W) 
 S la superfície il·luminada (m2) 
 Em la luminància mitja horitzontal mantinguda (lux) 
 
Els valors límits del VEEI, en cada recinte interior segons el seu ús, s’estableix segons la taula 2.1 del DB 
HE3.  
En el cas d’usos administratius en general, el VEEI límit és de 3,0. 
 

En el cas que ens ocupa, el VEEI resultant del conjunt del local que ens ocupa, destinat a oficines és de:  
4,92 W/m2 = 1,03 W/m2/100 lux (contemplant una base de 190,65m2) < 3,0 (límit VEEI -  us administratiu) 
 
Valor que es pot comprovar a la pàg. 3 de l’estudi d’il·luminació realitzat amb el programa DIALux que 
s’adjunta.  
 

Potència instal·lada d’Enllumenat 

La potència instal·lada d’enllumenat, tenint en compte la potència de la llumenera i equips auxiliars, no 
superarà els valor especificats a la taula 2.2, del DB HE3.  
En el cas d’usos administratius, la potència màxima instal·lada d’enllumenat serà de 12 W/m2. 
 

 
 
En el cas que ens ocupa, la Potència instal·lada d’enllumenat en el conjunt del local que ens ocupa, destinat 
a oficines, és de:  
4,92 W/m2 (contemplant una base de 190,65m2) < 12,0 W/m2 (límit Potència màx. Instal·lada d’enllumenat) 
 

Sistemes de control y regulació de l’enllumenat 

Les instal·lacions d’enllumenat disposen, per a cada zona, d’un sistema de control i regulació amb les 
següents condicions:  

Cada zona disposa almenys d’un sistema d’encesa i apagat manual, no admetent-se els sistemes 
d’encesa i apagada en quadres elèctrics com a únic sistema de control.  

Les zones d’us esporàdic disposaran d’un control d’encesa i apagada per sistema de detecció de 
presencia temporitzat o sistema de polsador temporitzat.  

Les condicions anteriors es compleixen a totes les zones de les oficines, disposant de sensor de presencia 
en el bany i vestíbul d’accés al bany.  

 

Sistema d’aprofitament de llum natural 

S’ha instal·lat sistema d’aprofitament de la llum natural, que regula proporcionalment i de forma 
automàtica per sensor de lluminositat el nivell d’il·luminació en funció de l’aportació de llum natura de les 
llumeneres més pròximes als finestrals existents.  
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Per dona compliment de l’aprofitament de llum natural, s’han instal·lat 3 pantalles dotades de sensors de 
lluminositat, estratègicament distribuïdes en les proximitats dels finestrals orientats a l’Avda Pau Casals i als 
finestrals de la plaça posterior.  

Aquest sensors regulen fins a un màxim de 4 pantalles, inclosa la que disposa del sensor. En total es 
regularan 10 panells led, ubicats en els despatxos 1 i 2, i les fileres de panells led més pròxims als finestrals 
en les zones de treball i recepció.  

La distribució dels 3 panells amb sensor i també regulables i els 7 panells regulables, estan definits en el 
plànol d’instal·lació elèctrica i il·luminació que s’adjunta en la documentació gràfica.  

 

Enllumenat emergència 

L’enllumenat d’emergència s’ajusta al que estableix el CTE i REBT.  

Els equips d’emergència previstos son de tipus autònom. Quan es produeixi un tall de subministrament 
elèctric o la tensió baixi per sota del 70% de la tensió nominal s’encendran, fins que es produeixi el 
restabliment de tensió de la xarxa, assegurant com a mínim durant 1 hora d’autonomia.  

La il·luminació d’emergència proporcionarà una luminància d’1 lux com a mínim al llarg de l’eix central dels 
passos d’evacuació i 0,5 lux en la banda central que compren al menys la meitat de l’amplada de la via 
d’evacuació.  

Altrament s’ha de complir també que sobre la línia central de les vies d’evacuació, la relació entre la 
luminància màxima i la mínima no ha de ser major que 40:1. 

S’adjunta estudi lumínic de les llumeneres previstes per resoldre l’enllumenat d’emergència al local 
destinat a oficines que ens ocupa, on es comprova el compliment dels requisits anteriors.  

Les dades que verifiquen el compliment de l’enllumenat d’emergència previst, es poden comprovar a 
l’estudi realitzat amb el programa de càlcul d’il·luminació DIALux, i que s’adjunta en document en els 
annexos.  

 

Presa a terra 

S’aprofitarà la posada a terra existent a l’edifici on es troben el local destinat a oficines.  
Quan s’inicien els treballs de la instal·lació elèctrica, s’haurà de comprovar que la resistència al terra es 
segura donant uns valors que garanteixen la derivació de qualsevol possible fallada de la instal·lació de 
forma ràpida i eficaç, facilitant l’actuació de les proteccions diferencials.  
En cas que no doni un valor que s’ajusti al que indica la normativa vigent, s’haurà de demanar a la propietat 
del local perquè demani a la comunitat de propietaris de l’edifici que facin les actuacions oportunes per 
garantir un nivell de resistència acceptable, de forma que sigui segura per tots els usuaris de l’edifici.  
 

Elements a connectar a terra 

A la presa de terra establerta es connectarà tota massa metàl·lica important, existent en la zona de la 
instal·lació, i les masses metàl·liques accessibles dels aparells receptors, quan la seva classe d’aïllament o 
condicions d’instal·lació així ho exigeixin. 
Molts equips i maquinària ja té la connexió interna de la part metàl·lica a l’endoll que porten, de manera 
que només s’ha de garantir que el terra de la instal·lació estigui connectat a l’endoll femella que s’instal·li.  
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Línies principals de terra. Derivació i conductors de protecció.  

Les línies principals i les seves derivacions de protecció a terra, s’establiran en les mateixes canalitzacions 
que les de les línies generals d’alimentació i derivacions individuals.  

Les línies principals de terra i les seves derivacions estaran constituïdes per conductors de coure d’igual 
secció que la fixada per als conductors de protecció, amb un mínim de 16 mm² per a les línies principals.  

No podran utilitzar-se com a conductors de terra les canonades d’aigua, gas, calefacció, desguassos, 
conductes d’evacuació de fums o escombraries, ni les cobertes metàl·liques dels cables, tant de la 
instal·lació elèctrica com de telèfons o de qualsevol altre servei similar, ni les parts conductores dels 
sistemes de conducció dels cables, tubs, canals i safates.  

Les connexions en els conductors de terra seran realitzades mitjançant dispositius, amb cargols d’estreny i 
o altres similars, que garanteixin una contínua i perfecta connexió entre aquells.  

Els conductors de protecció acompanyaran als conductors actius en tots els circuits de la instal·lació 
elèctrica fins als punts d’utilització.  

En el quadre general de distribució es disposaran els borns o platines per a la connexió dels conductors de 
protecció de la instal·lació interior amb la derivació de la línia principal de terra. 

 

Càlculs 

Les fórmules utilitzades per al càlcul de la secció dels conductors, intensitat i caigudes de tensió són les 
següents:  
 
Alimentació trifàsica 
Intensitat      Caiguda de tensió 

I W
V3. .cos UUsK

LWV 100.
..
.(%)

 
 
Alimentació monofàsica  
Intensitat      Caiguda de tensió 
 

I W
U .cos V W L

K s U U
(%) . .

. .
.2 100

 
 
On;  
 
I = Intensitat (A);  W = Potencia (W);  L = Longitud de la línia (m);  U, V =Tensió de subministrament (V);  
s = Secció del cable de fase (mm²);  K = Conductivitat, 56 pel Cu;  cos ϕ = Factor de potencia. 
 
Per al càlcul de les seccions dels cables, s’ha considerat tota la potència concentrada al final de línia.  
La caiguda de tensió serà com a màxim del 3% per a enllumenat i del 5% per a la resta d’usos, segons el que 
estableix en l’apartat 2.2.2 de la ITC BT 19. 
 
La intensitat dels receptors d’enllumenat, s’ha calculat aplicant els factors de correcció establerts a la ITC 
BT 044. 
Els conductors de connexió que alimenten a un únic motor s’han dimensionat per a una intensitat no 
inferior al 125% de la intensitat a plena càrrega del motor en qüestió i si alimenten a varis motors, s’ha 
dimensionat per a una intensitat no inferior a la suma del 125% de la intensitat a plena càrrega del motor 
de major potència més la intensitat a plena càrrega dels altres, seguint les indicacions de la ITC BT 047. 
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Oficines Ajunt. Sant Quirze / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:142

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 476 39 781 0.082
Suelo 20 289 15 696 0.051
Techo 70 59 14 133 0.234
Paredes (9) 50 82 4.51 571 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.92 W/m² = 1.03 W/m²/100 lx (Base: 190.65 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 28 Thorn 92913225 OP2 3800-840 HX HF 
Q600 [STD] (1.000) 3800 3800 28.2

2 2 Thorn 96631505 CHAL 74 LED900-830 
WFL IP65 WHM [STD] (1.000) 900 900 9.4

3 8 Thorn 96642353 CHAL PRO LED2000-840 
HF RMB W6 [STD] (1.000) 2030 2030 16.3

Total: 124440 Total: 124440 938.8
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Oficines Ajunt. Sant Quirze / Lista de luminarias

28 Pieza Thorn 92913225 OP2 3800-840 HX HF Q600 
[STD]
N° de artículo: 92913225
Flujo luminoso (Luminaria): 3800 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3800 lm
Potencia de las luminarias: 28.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 59  87  98  100  100
Lámpara: 1 x LED 27 W (Factor de corrección 
1.000).

2 Pieza Thorn 96631505 CHAL 74 LED900-830 WFL 
IP65 WHM [STD]
N° de artículo: 96631505
Flujo luminoso (Luminaria): 900 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 900 lm
Potencia de las luminarias: 9.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 81  96  99  100  100
Lámpara: 1 x LED 9 W (Factor de corrección 
1.000).

8 Pieza Thorn 96642353 CHAL PRO LED2000-840 HF 
RMB W6 [STD]
N° de artículo: 96642353
Flujo luminoso (Luminaria): 2030 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2030 lm
Potencia de las luminarias: 16.3 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 93  99  100  100  100
Lámpara: 1 x LED 17 W (Factor de corrección 
1.000).
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Oficines Ajunt. Sant Quirze / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 124

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 28 Thorn 92913225 OP2 3800-840 HX HF Q600 [STD]
2 2 Thorn 96631505 CHAL 74 LED900-830 WFL IP65 WHM [STD]
3 8 Thorn 96642353 CHAL PRO LED2000-840 HF RMB W6 [STD]

Página 5

Oficines Ajunt. Sant Quirze
09.06.2020

Zumtobel Group
ZG Lighting Iberia, S.L.
C/ Inocencio Fernández, 81, Bajo
28035 Madrid - Spain

Proyecto elaborado por Zumtobel Group
Teléfono +34 916593076

Fax
e-Mail info.es@zumtobelgroup.com

Oficines Ajunt. Sant Quirze / Superficie de cálculo (lista de coordenadas)

Escala 1 : 124

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Posición [m] Tamaño [m] Rotación [°]
X Y Z L A X Y Z

1 Bany adaptat 11.027 9.666 0.000 1.631 1.631 0.000 0.000 0.000
2 Circulación 11.687 5.794 0.750 3.415 5.385 0.000 0.000 0.000
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Oficines Ajunt. Sant Quirze / Lugares de trabajo (lista de coordenadas)

Escala 1 : 124

Listado de superficies de trabajo

N° Designación Posición [m]
X Y Z

1 Despatx 1.849 9.727 0.750
2 Sala de reunions 1.849 5.545 0.750
3 Espai de treball 6.574 5.442 0.750
4 Office 15.234 9.823 0.750
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Oficines Ajunt. Sant Quirze / Lugares de trabajo (lista de coordenadas)

Listado de superficies de trabajo

N° Designación Posición [m]
X Y Z

5 Sala de reunions 15.450 6.805 0.750
6 Recepció 15.071 2.616 0.750
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Resumen de los resultados

Oficines Ajunt. Sant Quirze / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 126

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Bany adaptat perpendicular 7 x 7 208 158 261 0.760 0.604
2 Circulación perpendicular 64 x 64 622 326 767 0.525 0.425

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 2 548 158 767 0.29 0.21
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Oficines Ajunt. Sant Quirze / Rendering (procesado) de colores falsos

Página 11

Oficines Ajunt. Sant Quirze
09.06.2020

Zumtobel Group
ZG Lighting Iberia, S.L.
C/ Inocencio Fernández, 81, Bajo
28035 Madrid - Spain

Proyecto elaborado por Zumtobel Group
Teléfono +34 916593076

Fax
e-Mail info.es@zumtobelgroup.com

Oficines Ajunt. Sant Quirze / Bany adaptat / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 13

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(10.212 m, 8.850 m, 0.000 m) 

Trama: 7 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
208 158 261 0.760 0.604
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Oficines Ajunt. Sant Quirze / Circulación / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 43
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(9.527 m, 6.496 m, 0.750 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
622 326 767 0.525 0.425
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Oficines Ajunt. Sant Quirze / Despatx / Sumario de los resultados

Escala 1 : 124

N° Designación Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

Área de tarea 1 8 x 4 531 399 597 0.750 0.668
Área circundante 16 x 16 461 284 594 0.617 0.479
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Oficines Ajunt. Sant Quirze / Sala de reunions / Sumario de los resultados

Escala 1 : 124

N° Designación Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

Área de tarea 1 16 x 8 622 464 689 0.746 0.674
Área circundante 16 x 16 521 269 663 0.515 0.405
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Oficines Ajunt. Sant Quirze / Espai de treball / Sumario de los resultados

Escala 1 : 124

N° Designación Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

Área de tarea 1 16 x 8 589 387 701 0.657 0.552
Área de tarea 2 32 x 8 518 335 663 0.646 0.505
Área circundante 64 x 32 529 214 747 0.405 0.287
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Oficines Ajunt. Sant Quirze / Office / Sumario de los resultados

Escala 1 : 124

N° Designación Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

Área de tarea 1 16 x 16 735 643 776 0.875 0.829
Área circundante 32 x 32 703 486 783 0.691 0.621
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Oficines Ajunt. Sant Quirze / Sala de reunions / Sumario de los resultados

Escala 1 : 124

N° Designación Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

Área de tarea 1 8 x 8 559 470 626 0.839 0.751
Área circundante 16 x 16 415 262 590 0.633 0.445
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Oficines Ajunt. Sant Quirze / Recepció / Sumario de los resultados

Escala 1 : 124

N° Designación Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

Área de tarea 1 8 x 4 636 494 706 0.777 0.700
Área de tarea 2 4 x 4 592 500 660 0.845 0.758
Área circundante 32 x 32 550 284 716 0.517 0.397
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Thorn 96642782 VOYAGER ESCAPE E3NM MRE [STD] / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  92  98  100  100

Small ceiling recessed LED emergency luminaire with 3 hour, non-
maintained, manual test emergency lighting circuit. Body: white aluminium 
alloy. Clips: stainless steel. Class II electrical, IP20. Suitable for escape 
routes and open areas. 

Dimensions: Ø37 x 15 mm 
Luminaire input power: 3 W 
Total luminous flux: 110 lm 
Weight: 0.31 kg

Emisión de luz 1: 
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Oficines Ajunt. Sant Quirze EM / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:142

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 5.95 0.31 15 0.052
Suelo 20 4.23 0.22 10 0.051
Techo 70 0.94 0.12 4.47 0.124
Paredes (9) 50 1.30 0.04 22 /

Plano útil:
Altura: 0.800 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 0.25 W/m² = 4.23 W/m²/100 lx (Base: 190.65 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 16 Thorn 96642782 VOYAGER ESCAPE 
E3NM MRE [STD] (1.000) 110 110 3.0

Total: 1760 Total: 1760 48.0
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Oficines Ajunt. Sant Quirze EM / Lista de luminarias

16 Pieza Thorn 96642782 VOYAGER ESCAPE E3NM 
MRE [STD]
N° de artículo: 96642782
Flujo luminoso (Luminaria): 110 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 110 lm
Potencia de las luminarias: 3.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 64  92  98  100  100
Lámpara: 1 x LED 3 W (Factor de corrección 
1.000).
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Oficines Ajunt. Sant Quirze EM / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 124

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 16 Thorn 96642782 VOYAGER ESCAPE E3NM MRE [STD]
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Resumen de los resultados

Oficines Ajunt. Sant Quirze EM / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 126

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

1 Extintor perpendicular 8 x 16 6.46 3.99 11 0.618 0.364
2 Extintor perpendicular 8 x 16 4.50 2.65 8.09 0.588 0.327
3 Extintor perpendicular 8 x 16 4.22 2.55 7.50 0.604 0.340

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax
perpendicular 3 5.06 2.55 11 0.50 0.23
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Oficines Ajunt. Sant Quirze EM / Rendering (procesado) de colores falsos
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Oficines Ajunt. Sant Quirze EM / Suelo / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 124
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(13.213 m, 2.293 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
4.23 0.22 10 0.051 0.021
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MEMÒRIA TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 

L’objecte d’aquest capítol és especificar els elements que composen la instal·lació de climatització en la 
reforma prevista en un local destinat a oficines, així com justificar el compliment de la normativa vigent.  

Les premisses que s’han seguit a l’hora de escollir i dissenyar el sistema de climatització son les següents: 

Confort 

Preu mig 

Acústica (Equips amb poca emissió sonora) 

Eficiència energètica 

 

Consideracions de càlcul 

Es fa el càlcul considerant els actuals tancaments. Realment les necessitats tèrmiques seran menors 
sobretot a l’hivern ja que es farà l’aïllament dels tancaments de vidre i fusteria d’alumini donant 
compliment al CTE.  
   
Per al càlcul de la potència frigorífica (estiu) es faran les següents consideracions: 

El moment de màxima càrrega de refrigeració és el 22 de Juliol a les 13 hores solars (15h. civil). 
Es considera una temperatura seca interior de 25ºC 
Es considera una temperatura exterior segons marca la norma 100-014-84 per a un nivell percentil 
del 5% (cobertura mínima) 
Els tancaments (sostres i parets) s'assumeixen de pes mig i color exterior clar 
No es preveuen ombres projectades per altres edificis, ni reculada de buits o finestres. 
No es contemplen grans modificacions en el temps del nombre de persones en el local o de la 
il·luminació utilitzada 
No es considera la existència de cortines en les finestres.  

 
Per al càlcul de la potència calorífica (hivern) es faran les següents consideracions: 

Es considera una temperatura exterior segons marca la norma UNE 100001 amb nivell percentil del 
97,5% (cobertura normal) 
Es considera una temperatura seca interior de 21ºC i una humitat relativa del 50% 
No es té en compte la calor aportada per les persones, les maquines i la il·luminació 
No es té en compte l'aportació de calor extra per la radiació a través de les finestres. 

 
Paràmetres de càlcul: 
 

Condicions d’Estiu   
  
Temperatura exterior del projecte (np 5%) 30 ºC 
Temperatura interior 25 ºC 

 
Condicions d’Hivern   
  
Temperatura exterior (np 97,5%) 0 ºC 
Temperatura del terra (zona climàtica Y) 5 ºC 
Temperatura local sense calefactar 10,5 ºC 
Temperatura interior 21 ºC 

 

AAnnex 7 
 

2

Coeficients de majoració per orientacions (hivern): 
Orientació NORD  1,25 
Orientació SUD   1,00 
Orientació EST   1,10 
Orientació OEST  1,00 

 

Descripció del sistema de climatització adoptat 

El sistema de climatització escollit serà mitjançant equips autònoms d’expansió directa amb equips de 
condensació per aire (air – cooled o aire-aire).  
Concretament es preveu la instal·lació de bombes de calor, que són equips autònoms reversibles, que 
poden donar calor a l’interior del local en hivern i fred a l’estiu, i amb sistema de control inverter, que 
permet ajustar la velocitat del compressor per ajustar les potències frigorífiques a la demanda energètica 
del local.  
En total s’ha previst la instal·lació de 3 bombes de calor multisplit 3x1, de forma que cada unitat exterior 
podrà alimentar frigorífica i elèctricament 3 unitats interiors.  
El gas refrigerant utilitzat per les bombes calor és el R32.  
 

Unitats Exteriors 

A continuació es detalla la potencia frigorífica nominal de cadascuna de les bombes de calor previstes.  
 

Marca / Model 
Potencia 
frigorífica 
nominal (KW) 

Potencia 
calorífica nominal 
(KW) 

SCOP SEER 

Panasonic CU-3Z68TBE 6,80 8,50 4,20 (A+) 8,00 (A++) 
Panasonic CU-3Z68TBE 6,80 8,50 4,20 (A+) 8,00 (A++) 
Panasonic CU-3Z68TBE 6,80 8,50 4,20 (A+) 8,00 (A++) 

 
En total hi haurà una potència tèrmica total instal·lada:  
 
Potència total frigorífica nominal:  20,40 kW 
Potència total calorífica nominal: 25,50 kW  
 

Eficiència dels equips de climatització  

Tal i com es pot observar en la taula anterior, els Coeficients d’Eficiència Energètica Estacional SEER en 
refrigeració i SCOP en calefacció, són molt alts.  
Aquests coeficients indiquen que els equips son molt eficients , obtenint la classificació A++ quan treballa 
en modus refrigeració i A+ quan treballa en modus calefacció.  
 

Unitats interiors 

En total es preveu la instal·lació de 9 unitats interiors tipus cassette.  
Aniran carregades en grups de 3 a cadascun de les 3 unitats exteriors previstes, i per tant s’hauran de 
repartir el més equilibradament possible per tal que les unitats exteriors treballin de forma compensada.  
 
La instal·lació de les  unitats interiors es farà de la següent manera:  
 



AAnnex 7 
 

3

Unitat 
exterior Dependència Superfície 

(m2) 

Nombre 
d'unitats 
interiors 

Cassettes al sostre de 
la firma Panasonic 

Capacitat  
frigorífica 
(Kw) 

Capacitat 
calorífica 
(Kw) 

1 

Despatx 1 9,68 1 CS-MZ20UB4EA 2,00 3,20 
Zona de treball  
(½   77,93 m2)  38,97 1 CS-Z50UB4EAW 5,00 6,80 

Office  9,00 1 CS-MZ20UB4EA 2,00 3,20 

2 

Despatx 2 9,30 1 CS-MZ20UB4EA 2,00 3,20 
Zona de treball 
(½   77,93 m2) 38,97 1 CS-Z50UB4EAW 5,00 6,80 

Sala reunions 2  11,20 3 CS-Z25UB4EAW 2,50 3,60 

3 

Recepció 20,48 1 CS-Z35UB4EAW 3,50 4,50 
Zona d’espera i 
atenció usuari  23,14 1 CS-Z35UB4EAW 3,50 4,50 

Sala reunions 1 20,27 1 CS-Z35UB4EAW 3,50 4,50 

  Total  181,01   29,00 40,30 

Regulació  

Per aconseguir el màxim estalvi d’energia s’ha escollit una regulació totalment ajustada a la demanda. 

El sistema de climatització disposa de comandaments de regulació independent per a cada unitat interior 
evaporadora (cassette), que permetran la programació setmanal de cadascuna d’elles de forma individual. 

Control de la temperatura 

En principi a l’ hivern es fitxarà la temperatura a 21ºC i a l’estiu a 26ºC (“RD 1826/2009, de 27 de 
novembre, por el que se modifica el Reglamento de instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat per RD 
1027/2007, de 20 de juliol”). Però la temperatura que es fixi per cada una de les consoles pot variar un o 
dos graus respecte a les citades perquè la temperatura detectada per la consola no te perquè se la mateixa 
on estiguin asseguts els ocupants.  

Des dels dispositius o consoles de control es podrà programar la temperatura de treball de cadascun del 
cassettes de forma independent.  

Per comoditat i per estalvi d’energia, el recomanable seria programar totes les unitats a una temperatura 
igual o amb variacions de 1 -1,5 ºC, de manera que totes treballessin al uníson per arribar a la temperatura 
de confort general.  

No obstant s’ha previst que les sales o despatxos que son utilitzats per una sola persona, es puguin 
personalitzar la temperatura en base al criteri personal de qui ocupa l’estança i de les condicions 
d’influència exterior (insolació, humitat, etc...) sempre respectant les exigències marcades per la normativa 
vigent.  

 

Control del període de funcionament: 

La climatització de les oficines s’hauria de programar per començar a funciona al voltant de mitja hora 
abans de que arribin els usuaris.  
En el cas que un usuari vingui a treballar fora del horari establert haurà d’anar a la consola de 
comandament i activar el funcionament de l’equip de climatització de forma manual.  
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Seria recomanable, sobretot en els despatxos, sales de reunions i office, instal·lar uns detectors de 
presencia per microones que detectant si hi ha o no hi ha ocupants en les dependències, de forma que 
mentre el detector detecti presència el cassette associat a aquest detector estarà en funcionament.  Els 
detectors escollits al utilitzar microones en lloc de infrarojos no li afecten en el seu funcionament les 
corrents d’aire calent. A part, es poden temporitzar fins a 10 – 15 minuts (per evitar que es pari la 
climatització per si en algun moment la persona estigues molt quieta). En canvi en la resta de dependències 
(estàncies amb molts usuaris) el control del funcionament de cada una de les consoles es farà per 
programació (des de el quadre de maniobra).  

Ventilació  

El Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), en la IT 1.1.4.2, estableix les exigències de la 
qualitat de l’aire interior dels edificis.  

S’ha de garantir que es disposi d’un sistema de ventilació per a l’aportació de suficient cabal d’aire exterior 
que eviti, allà on es realitzi una activitat humana, la formació d’elevades concentracions de contaminants.  

En funció de l’ús del local, la categoria de la qualitat de l’aire interior (IDA), que s’ha d’assolir, és co a 
mínim:  

IDA 2 (aire de bona qualitat) – cas d’oficines. 

Cabal mínim d’aire exterior de ventilació 

El cabal mínim d’aire exterior de ventilació, necessari per arribar a la qualitat d’aire interior previst per la 
normativa vigent, es pot calcular de diverses maneres. En el nostre cas s’utilitzarà el mètode indirecte de 
cabal d’aire exterior per persona.  
Segons la taula 1.4.2.1, del RITE, el cabal d’aire exterior, en dm3/s per persona, es calcula de la següent 
manera:  

 
 
En el cas que ens ocupa, al tractar-se d’un local destinat a oficines i per tant amb una categoria IDA 2, 
s’aplicarà el rati de 12,5 dm3/s per persona.  

La previsió de personal que treballarà de forma continua a les oficines, és de 15 persones.  

Fent el càlcul, segons la taula anterior, tenim que el cabal d’aire exterior que s’ha d’introduir a les oficines, 
per garantir la correcta ventilació és de:  

15 persones x ((12,5 dm3/s)/persona) = 187,50 dm3/s = 0,19 m3/s = 675 m3/h 

 

Filtració de l’aire exterior  

L’aire exterior de ventilació, s’ha d’introduir degudament filtrat.  
Les classes de filtració mínimes a realitzar, en funció de la qualitat de l’aire exterior (ODA) i de la qualitat de 
l’aire interior requerit (IDA), serà les indicades a la taula 1.4.2.5 del RITE.  
La qualitat d’aire exterior (ODA), previst a la zona on s’ubiquen les oficines que ens ocupa, és:  
 
ODA 1: Aire pur que s’embruta només temporalment (per exemple: pol·len) 
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Tenint en compte que la qualitat de l’aire interior  previst en oficines ha de ser IDA 2 i a l’exterior la qualitat 
de l’aire és ODA 1, tenim que els filtres que s’ha de instal·lar en el sistema de ventilació ha de ser de tipus 
F8, segons es desprèn de la taula 1.4.2.5 del RITE.  

Recuperador de Calor de l’aire d’extracció 

En els sistemes de climatització dels edificis en els que el cabal d’aire expulsat a l’exterior, per mitjans 
mecànics, sigui superior a 0,5 m3/s, s’ha de recuperar la energia de l’aire expulsat.  

En les oficines que ens ocupa, no arriben al límit de 0,5 m3/s per haver de posar un recuperador de calor, ja 
que estem en un cabal de renovació de 0,19 m3/s, però s’ha decidit instal·lar-lo per aconseguir un major 
grau d’eficiència de la instal·lació.  

El recuperador de calor previst, tindrà les següents característiques:  

Marca / Model Cabal d’aire (m3/h) Eficiència recup, aire sec Eficiència recup, aire humit

TECNA RCE 1200-EC 1098 75% 78%

L'eficiència d'aquests recuperadors és superior a l'exigit per la IT 1.2.4.5.2 del RITE. La eficiència mínima de 
la recuperació segons aquesta IT del RITE es determina a partir del nombre de hores anuals de 
funcionament de l’ instal·lació i del cabal de aire exterior de ventilació.  Com les hores de funcionament 
seran menys de 2.000 i el cabal es menys de 1,5 m3/s la eficiència de recuperació mínima ha de ser del 
40%, dada que es compleix amb diferencia amb els recuperadors escollits. 

Aquests aparells de recuperació de calor a part del intercanviador de sorció incorpora les turbines de 
impulsió i de extracció, filtres segons Rite, by pass per el freecooling i dispositius de control.  

No serà necessari climatitzar l’aire de ventilació degut a l’alta eficiència dels recuperadors de calor. La 
temperatura de l’aire d’impulsió de ventilació al hivern es de 16,1ºC i al estiu es de 25,3ºC. Com es pot 
comprovar, hi ha molt poca diferencia de temperatura amb les temperatures de confort.  

A continuació es detallen els diferents elements que hi ha dintre de cada recuperador a part del 
intercanviador: 

 

Filtres 

El recuperador incorpora els filtres exigits pel RITE. La elecció dels filtres es fa segons la IT 1.1.4.2.4 del RITE. 
S’han escollit els filtres per cas mes desfavorable (IDA2). Llavors, segons la taula 1.4.2.5, per un IDA2 i un 
ODA 1, els filtres previs han de ser F8. Per fer un correcte manteniment dels filtres s’instal·larà un sistema 
de alarma de filtres bruts (veure dispositius de control). 
 

Dispositius de control 

Sonda de pressió diferencial: 
Es per l’alarma del filtres bruts. Aquesta sonda estarà connectada a un avisador acústic que estarà al 
quadre de maniobra.  
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Pressòstats:  
Després del filtre final de impulsió (fora del recuperador) es muntarà un pressòstat que es el que enviarà 
informació al variador de freqüència pel ventilador d’impulsió. 
Abans del filtre previ d’extracció (fora del recuperador) es muntarà un altre pressòstat que es el que 
enviarà informació al variador de freqüència pel ventilador d’extracció.  
Gracies als variadors de freqüència sempre es tindrà un cabal constant a les reixes d’impulsió i d’extracció, 
encara que es modifiqui el cabal total (perquè es tanquen comportes) o s’embrutin els filtres (mes pèrdua 
de càrrega). 
 
Sonda de CO2: 
El recuperador de calor, disposarà d’una sonda de CO2 que donarà l’ordre als ventiladors de funcionar a 
més o menys velocitat de renovació d’aire en funció del nivell de diòxid de carboni que detecti per tal de 
rebaixar la concentració el més aviat possible i garantir la qualitat de l’aire interior de les oficines.  

Termòstat per el freecoling. 

Hi ha tres comportes de regulació: la d’extracció, impulsió i retorn. 
Quan el termòstat que hi ha en el conducte de presa d’aire exterior detecta una temperatura inferior a la 
temperatura de confort a l’estiu (menys de 25ºC) es farà el by pass del recuperador (l’aire no passarà pel 
intercanviador) de forma que refrescarà l’aire interior de les oficines.  
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MEMÒRIA TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ DE DADES INFORMÀTIQUES  
 
La xarxa dades informàtiques prevista, es realitza en base a les prescripcions indicades pels serveis tècnics 
d’informàtica de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.  

La instal·lació de la xarxa de dades informàtiques a les oficines d’estudi, s’alimentarà des d’un Rack situat al 
local de Territori, que es troba en el mateix edifici que el local d’estudi.  

L’alimentació de la xarxa cap a les noves oficines, sortirà del rack ubicat al local de Territori i s’introduirà al 
local de telecomunicacions ubicat en la zona comuna de l’edifici d’habitatges i des d’aquest local tècnic es 
passarà pel tubs habilitats per aquest menester fins al costat del quadre elèctric del local que ens ocupa.  

En aquet punt es col·locarà els següents equips:  

Armari Rack mural 370x280x260 (amplada x fons x alçada) 

Switch de 24 ports POE+ connexions RJ45 

Patch Panell de 24 ports categoria 6 amb connexions RJ45 

18 cables categoria 6 d’interconnexió switch amb patch panell amb connexions RJ45 

A partir de l’armari Rack, s’instal·larà el cablejat amb categoria 6 que alimentarà el 18 punts de treball que 
hi ha repartits per l’oficina. Cada cable inclourà les connexions pertinents per deixar en funcionament la 
instal·lació de la xarxa de dades.  

La instal·lació de la xarxa de dades informàtiques, es farà sempre en estrella i de forma continua sense talls 
ni interconnexions del cablejat, des del rack fins a cada punt de treball.  

Es realitzarà la certificació del cablejat, per tal de garantir que el rendiment de transmissió de les dades 
s’ajusten a l’estàndard de rendiment previst per la normativa vigent.  

En cas de resultats negatius d’alguna connexió es refaran les connexions RJ45 i/o es verificarà la continuïtat 
del cablejat,  fins aconseguir un resultat favorable de la certificació. 
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